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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Opatření obecné povahy 

 

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o silničním provozu), místně příslušný dle 
ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád), na 
základě žádosti Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, 
kterého na základě plné moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové, IČ: 27502988 (dále pouze žadatel), doručené zdejšímu odboru dne 23.08.2016 dle ust. § 77 
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,  o z n a m u j e  na základě ust. § 171 a § 172 správního řádu 

návrh stanovení místní úpravy provozu na  
 
na silnici č. III/308 15 (úsek viz. příloha) v obci a katastrálním území České Meziříčí, a to umístěním a 
vyznačením  trvalého dopravního značení v tomto rozsahu: 
 
viz. příloha 
 
a za dodržení  těchto podmínek: 
 
Pozemní komunikace: č. III/308 15 - viz. příloha 
Úsek: v obci České Meziříčí - viz. příloha 
Důvod: rekonstrukce silnice v průtahu Českého Meziříčí (st. povolení evid. č. 10. 16.) a nezbytná úprava 
vodorovného dopravního značení, vč. označení přechodů, autobusových zastávek a nezbytného doplnění 
svislého dopravního značení a zařízení 
Platnost úpravy: TRVALE 
Osoba/organizace odpovědná za řádné provedení stanovené místní úpravy provozu: M-Silnice a.s. - Václav 
Špryňar - stavbyvedoucí, tel: 602 167 282 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 
Provedení dopravního značení: retroreflexní 
 

Další podmínky stanovení místní úpravy provozu: 
1. Dopravní značení, proveďte dle přílohy schválené policií pokud je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo 
podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení a dle příslušných TP a norem. 
2. Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo 
s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 
3. Dopravní značení bude umístěno a provedeno v souladu se zákonem o silničním provozu a  vyhláškou č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
budou dodrženy TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ , dále TP 133 "Zásady pro 
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 205 "Zásady pro proměnné dopravní značení na 
pozemních komunikacích" a dle ČSN 018020. Budou použity retroreflexní dopravní značky základní velikosti 
dle ČSN 018020. 
4. Při instalaci svislého dopravního značení nesmí být dotčeny inženýrské sítě. 
5. Dopravní značení a jejich jednotlivé části (patka, sloupek, uchycení atd.) musí být schváleného typu. 
6. Žadatel zajistí odborné umístění a vyznačení dopravního značení bezodkladně po nabytí účinnosti opatření 
obecné povahy (nejdéle do dne konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby) s tím, že je možné provést 
vodorovné značení dle stanoviska policie pouze v provedení (barva) a po ukončení řepné kampaně obnovit 
vodorovné dopravní značení v provedení (plast).   
7. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení. 



Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo 

doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem. 
 

Odůvodnění 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné 
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 
27502988 si požádal Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí o stanovení místní úpravy 
provozu na silnici č. III/30815 v obci a katastrálním území České Meziříčí (úsek viz. příloha). Důvodem je 
provedená rekonstrukce silnice v průtahu Českého Meziříčí (st. povolení evid. č. 10. 16.) a nezbytná úprava 
vodorovného dopravního značení, vč. označení přechodů, autobusových zastávek a nezbytného doplnění 
svislého dopravního značení a zařízení. K žádosti byl doložen grafický návrh (výkres č. 7.1, 7.2, 7.3) 
s vyznačením navrhované úpravy, stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
Dopravního  inspektorátu  v  Rychnově  nad  Kněžnou, vydané pod č.j.: KRPH-15-182/ČJ-2016-050706, ze dne 
19.08.2016. Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu a dle 
vyhlášky č.  294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
ve shora uvedeném znění. 
 

Poučení 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné 
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze 
prominout.    
 
(otisk razítka) 
                        
Lenka Lánská 
referentka                  
                                                                                                                                           
Příloha: výkresy s návrhem DZ (č. 7.1, 7.2, 7.3) 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Dobruška a 
Obecního úřadu České Meziříčí. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou 
prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dobruška. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 
Žádáme dotčený úřad (úřady), aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátil potvrzený dokument zpět 
zdejšímu úřadu.  
 
Datum vyvěšení:…………………………….                            Datum sejmutí:…………………………………. 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto oznámení bylo zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
………………………………………………….                         …………………………………………………... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:                       Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: 
Razítko:                      Razítko: 
 
Obdrží: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné 
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 
27502988 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 70947996 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát 
v Rychnově nad Kněžnou 
Obec České Meziříčí  
M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice, IČ: 4219686 
Dotčené osoby (veřejná vyhláška) 
 
Městský úřad Dobruška - k vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad České Meziříčí  - k vyvěšení na úřední desce 
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