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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Návrh opatření obecné povahy 
 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, jako věcně 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu 
a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně 
přístupných účelových komunikacích dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o silničním provozu"), jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. 
§ 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, v jehož územním správním obvodu se dotčená pozemní 
komunikace nachází (dále jen "příslušný obecní úřad"), a místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád"), v souladu s ust. § 171 správního řádu, na základě žádosti Správy silnic Královéhradeckého 
kraje, IČ: 709 47 996, se sídlem Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
(dále jen "žadatel"), o stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. nebo III. třídy, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, doručené zdejšímu úřadu dne 
03.01.2022   

navrhuje 
dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 

v souladu s ust. § 172 správního řádu 

místní úpravu provozu 
na silnici č. III/30815 v ulici Osvobození v obci a katastrálním území České Meziříčí z důvodu 
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen "BESIP") v úseku u mateřské školy 
v rozsahu: 

 umístění dopravní značky č. B 20a (30) Nejvyšší dovolená rychlost s dodatkovou tabulkou             
č. E 13 s textem: "Pondělí až Pátek, od 6:00 do 18:00 hod" pod dopravní značku č. A 12b Děti 
z obou směrů jízdy na silnici č. III/30815 v ulici Osvobození v úseku u mateřské školy  

dle grafických příloh, které jsou součástí návrhu. 
 
Návrh termínu/doby platnosti úpravy: TRVALE  
Pozemní komunikace:              silnice č. III/30815 v obci a katastrálním území  
      České Meziříčí 
Místo/úsek/trasa:                                     ulice Osvobození (v úseku u mateřské školy) 
Velikost dopravního značení:               základní rozměrová řada 
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Umístění dopravního značení:                           viz grafické přílohy (součást návrhu) 
Důvod:                  BESIP v úseku u mateřské školy 
 
Organizace/osoba odpovědná za řádné provedení úpravy a dodržení podmínek pro její 
stanovení: žadatel – Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské 
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, kontaktní osoba – Aleš Matějovský. 
 
Návrh podmínek pro stanovení místní úpravy provozu: 

1. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, umístěno dle platných technických podmínek 
TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", ČSN EN 12899-1 "Stálé svislé 
dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky" a schválených grafických příloh stanoviska 
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního 
inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen 
"policie"), č. j.: KRPH-3479/ČJ-2022-050706 ze dne 11.01.2022, které jsou součástí návrhu.  

2. Budou použity rertoreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1. Dopravní 
značení a jeho jednotlivé části (značka, uchycení) musí být schváleného typu. 

3. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje 
zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. 

4. Odbornou instalaci dopravního značení zajistí na svůj náklad a odpovědnost žadatel a dále je 
povinen je pravidelně kontrolovat, trvale udržovat a obnovovat. 

5. Instalaci nového dopravního značení zajistí žadatel v součinnosti s odbornou firmou.  
6. V případě, že bude místní úprava provozu zrealizována do 31.3.2022, bude přechodné 

dopravní značení, osazené dle stanovení přechodné úpravy provozu vydaného Městským 
úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, silničním hospodářstvím, sp. zn. 
261/2022/OVŽP/PD, č. j.: PDMUD 1441/2022 ze dne 11.01.2022, odstraněno. 

 

Odůvodnění 
Příslušný obecní úřad obdržel dne 03.01.2022 žádost žadatele o stanovení místní úpravy provozu 
na silnici č. III/30815 v ulici Osvobození v obci a katastrálním území České Meziříčí z důvodu 
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v úseku u mateřské školy. 

K žádosti žadatele bylo přiloženo a je součástí spisu: 
 stanovisko policie ke stanovení dopravního značení příslušným silničním správním úřadem 

č. j.: KRPH-3479/ČJ-2022-050706 ze dne 11.01.2022 včetně schválených grafických příloh. 

Příslušný obecní úřad žádost žadatele posoudil dle platné právní úpravy zákona o silničním provozu 
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 
a navrhl místní (trvalou) úpravu provozu na shora uvedené silnici č. III/30815 v rozsahu stanoviska 
dotčeného orgánu (policie), dle přiložených grafických příloh a za shora uvedených podmínek. 

Jelikož jsou správnímu orgánu dobře známy místní poměry a žádost žadatele poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované místní úpravy provozu, upouští od místního šetření a ústního 

projednání návrhu a dle § 172 odst. 1) správního řádu   v y z ý v á   návrhem opatření obecné povahy 
dotčené osoby, aby k návrhu místní úpravy provozu na předmětné komunikaci podávaly připomínky 
nebo námitky a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

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. 
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Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat správnímu orgánu 
proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné připomínky nebo námitky. 
Zmeškání úkonu nelze prominout. 
 
 
 
 
 
 
                       Bc. Pavla Drašnerová v. r.     
            referent oddělení silničního hospodářství 
 
 
 
Grafické přílohy: 

     situační umístění nového dopravního značení – 2 x A4 
 
 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách 
Městského úřadu Dobruška a Obecního úřadu České Meziříčí. Žádáme dotčené úřady, aby 
neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátily 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: 
Účastníci řízení:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec 
          Králové, ID DS: 6m8k8ey 
Ostatní - k vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška   
Obecní úřad České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, 
          Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID DS: urnai6d 
Na vědomí: 
Obec České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, ID DS: 2s6be2w  
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Situační umístění nového dopravního značení 
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