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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, 
(dále jen „správní orgán“), jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro místní 
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci 
a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. 
třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle § 124 odst. 6 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu)“, 
na základě žádosti obce Černčice, IČO 00272558, Černčice 8, 549 01 Černčice, 
čj.: NMNM/36990/2020/ODSH/TriR/1, ze dne 22. června 2020 a písemného vyjádření Policie ČR, 
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního 
inspektorátu, čj.: KRPH-45692/ČJ-2019-050506, ze dne 12. června 2020 v souladu s ustanovením 
§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

přechodnou úpravu provozu, spočívající ve zjednosměrnění místní komunikace na p. p. č. 389, 
k. ú. Černčice (mimo provozu cyklistů) a odklonu trasy z důvodu zajištění bezpečnosti silničního 
provozu a bezpečnosti obyvatel přilehlých nemovitostí po dobu uzavírky silnice II/308, kdy došlo 
na této komunikaci k velkému navýšení provozu motorových vozidel. Provoz ze směru od obce 
Slavětín nad Metují a Bohuslavice (mimo cyklisty) bude veden po místní komunikaci na p. p. č. 471, 
k. ú. Černčice, směrem k osadě Osíček a zde vpravo, po silnici III/308 20 do obce Černčice – viz 
situace v příloze 

za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Místo: místní komunikace na pozemcích p. p. č. 389, p. p. č. 397 a p. p. č. 471, vše k. ú. Černčice
Platnost úpravy:  po dobu uzavírky silnice II/308 v obci Bohuslavice (předpokládaný 
termín ukončení 31. října 2020)
Důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti obyvatel sousedních nemovitostí, 
vzhledem k šířkovým poměrům dané komunikace a vzhledem k velkému navýšení provozu 
motorových vozidel v době uzavírky silnice II/308
Odpovědná osoba: viz žádost o stanovení přechodné úpravy provozu
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Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení proveďte dle ověřené situace v příloze nebo 

podle slovního popisu uvedeném v tomto stanovení. Značení bude umístěno na 
samostatných sloupcích, viz vyjádření policie v situaci.

2) Umístění dopravních značek a dopravního zařízení musí splňovat podmínky uvedené 
v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené 
MD ČR pod čj.: 532/2013-120-STSP/1, ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013 
a podmínky uvedené v TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích, schváleno MD ČR čj.: 538/2013-120-STSP/1, ze dne 31. 7. 2013 s účinností 
od 1. 8. 2013. Barevně i provedením musí dopravní značky a dopravní zařízení odpovídat 
příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb.

3) Dopravní značení nebude svévolně odstraňováno či měněno.
4) Pravidelně bude prováděna kontrola umístění a funkčnosti dopravního značení.

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství 
si vyhrazuje právo toto stanovení měnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:
Dne 22. června 2020 požádala obec Černčice, jako vlastník místních komunikací o stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající ve zjednosměrnění místní 
komunikace a odklonu dopravy ve směru od obce Slavětín nad Metují a obce Bohuslavice (mimo 
cyklisty), z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti obyvatel přilehlých 
nemovitostí, vzhledem k šířkovým parametrům dané komunikace a vysokému navýšení provozu 
motorových vozidel na dané komunikaci v době uzavírky silnice II/308 v obci Bohuslavice.

Vzhledem k tomu, že ve schváleném návrhu dopravního značení je uvedena i svislá dopravní 
značka zákazová, bylo vyhotoveno toto opatření obecné povahy. K žádosti bylo doloženo písemné 
vyjádření příslušného orgánu policie.

Poučení:
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou, dle § 25 odst. 2 správního řádu, 
vyvěšením na úřední desce: Městského úřadu Nové Město nad Metují (elektronické i listinné) 
a na úřední desce Obecního úřadu obce Černčice (elektronické i listinné), po dobu nejméně patnácti 
dnů, s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí. Účinnost nabývá pátým dnem po vyvěšení (§ 77 
odst. 5 zákona o silničním provozu)
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Radomír Tříska
referent Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Odbor správní

Přílohy:
2 listy grafické přílohy
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Rozdělovník:
Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, 
dopravního inspektorátu, Plhovská 1176, 547 45 Náchod
Obec Černčice, Černčice 8, 549 01 Černčice (úřední deska)
Ostatní - veřejná vyhláška Nové Město nad Metují – úřední deska
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