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NMNM/14959/2022/ODSH/TriR/2 R. Tříska/676 17.05.2022
triska@novemestonm.cz

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 čj.: NMNM/14959/2022/ODSH/TriR/1, ze dne 17. května 2022, o povolení 
zvláštního užívání silnice III/308 20, písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-52209-
2/ČJ-2022-050506, ze dne 16. května 2022 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

viz grafická příloha

za podmínek:

Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení, dopravní zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Místo: silnice: III/308 20 včetně přilehlého chodníku v intravilánu obce Černčice

Platnost úpravy: po dobu tří dnů v termínu od 1. června 2022 do 30. června 2022
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Důvod: označení pracovního místa na silnici III/308 20 v intravilánu obce Černčice z důvodu výkopu 
montážních jam pro provedení protlaku za účelem uložení vodovodní přípojky k novostavbě 
rodinného domu

Odpovědná osoba: pracovník žadatele - viz žádost.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení proveďte dle situací v příloze nebo podle 
slovního popisu uvedeném v tomto stanovení

2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení 
s červenobílými reflexními pruhy.

3) Umístění přechodných dopravních značek a dopravního zařízení musí splňovat podmínky 
uvedené v publikaci TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích, III. vydání, schválené MD ČR pod čj.: 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015, 
s účinností od 1. 4. 2015. Barevně i provedením musí dopravní značky a dopravní zařízení 
odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb

4) Během realizace stavby bude denně prováděna kontrola funkčnosti a umístění přechodného 
dopravního značení a dopravního zařízení. Dopravní značení případně dopravní zařízení 
nebude svévolně odstraňováno či měněno pracovníky stavby. Stávající dopravní značení, 
které nebude v souladu s tímto stanovením, musí být přeškrtnuto nebo zakryto. Instalované 
dopravní značení a dopravní zařízení nesmí tvořit překážku rozhledových poměrů křižovatek, 
sjezdů a průchozích prostorů chodníků.

5) Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být 
na místě předloženo kontrolním orgánům.

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 17. května 2022 byla doručena žádost o povolení zvláštního užívání silnice III/308 20 a to včetně 
souhlasného stanoviska příslušného orgánu Policie ČR. Vzhledem k tomu, že ve schváleném 
návrhu dopravního značení jsou uvedeny i svislé dopravní značky zákazové a příkazové, 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 úředních deskách: Městského úřadu Nové Město nad Metují (elektronické i listinné) 
a Obecního úřadu Černčice (elektronické i listinné), po dobu nejméně patnácti dnů, s vyznačením 
dne vyvěšení. 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).
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Radomír Tříska
referent vedoucího Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Odbor správní

Přílohy:
1 list grafické přílohy

Rozdělovník:
Obec Černčice, Černčice 8, 549 01 Černčice
Ostatní - veřejná vyhláška město Nové Město nad Metují – úřední deska
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