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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, 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 Mateřské školy, České Meziříčí, 
IČ: 701 56 506, se sídlem Osvobození 250, 517 71 České Meziříčí (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 14.02.2022   
 

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

v souladu s ust. § 173 správního řádu 
 

místní úpravu provozu 
v místě výjezdu z parkoviště u mateřské školy 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") při vjezdu na parkoviště z ulice Osvobození v rozsahu: 

 umístění dopravní značky č. B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ u výjezdu z parkoviště u mateřské 
školy na silnici č. III/30815 v ulici Osvobození v obci a katastrálním území České Meziříčí 

dle grafické přílohy, která je součást stanovení. 
 

Termín/doba platnosti úpravy:  TRVALE  
Pozemní komunikace:              parkoviště u mateřské školy v obci a katastrálním 
        území České Meziříčí 
Místo/úsek/trasa:                                     v místě výjezdu z parkoviště na silnici č. III/30815  
      v ulici Osvobození 
Velikost dopravního značení:               základní rozměrová řada 
Umístění dopravního značení:                           viz grafická příloha (součást stanovení) 
Důvod:                  BESIP při vjezdu na parkoviště z ulice Osvobození 
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Organizace/osoba odpovědná za řádné provedení úpravy a dodržení podmínek pro její 
stanovení: žadatel – Mateřská škola, České Meziříčí, IČ: 701 56 506, se sídlem Osvobození 250, 
517 71 České Meziříčí, kontaktní osoba – Jana Černá (ředitelka MŠ České Meziříčí). 
 
Podmínky, za nichž se místní úprava provozu stanovuje: 

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 schválené grafické přílohy 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-24021/ČJ-2022-050706 ze dne 09.03.2022, která je součástí stanovení.  

2. Pro nově umisťované svislé dopravní značení budou použity rertoreflexní dopravní značky 
základní velikosti dle ČSN EN 12899-1 umístěné na samostatných sloupcích nebo konstrukcích 
bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem v betonových patkách tak, aby nezasahovaly 
do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení a jeho jednotlivé části (značka, uchycení, 
sloupek, patka) 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. Pořízení, umístění a odbornou instalaci dopravního značení zajistí na svůj náklad a odpovědnost 
žadatel a dále je povinen je pravidelně kontrolovat, trvale udržovat a obnovovat, pokud nedošlo 
k dohodě s vlastníkem, případně správcem, dotčené komunikace o převodu dopravního značení. 

5. Instalaci nového dopravního značení zajistí žadatel v součinnosti s odbornou firmou. 
6. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě. Při jeho instalaci 

nesmí být stávající inženýrské sítě dotčeny. Stavební materiál a výkopek nesmí být ukládány 
na těleso komunikace, případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude 
uvedena do původního stavu. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům 
chodců či vozidel a za snížené viditelnosti osvětleny.  

Odůvodnění 
Příslušný obecní úřad obdržel dne 14.02.2022 žádost žadatele o stanovení místní úpravy provozu 
v místě výjezdu z parkoviště u mateřské školy na silnici č. III/30815 v ulici Osvobození v obci 
a katastrálním území České Meziříčí z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
při vjezdu na parkoviště z ulice Osvobození. 

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

č. j.: KRPH-24021/ČJ-2022-050706 ze dne 09.03.2022 včetně schválené grafické přílohy. 

Dne 10.03.2022 vydal příslušný obecní úřad návrh opatření obecné povahy č. j.: PDMUD 16462/2022, 
spis. zn.: MUD 2304/2022 OVŽP/PD. Jelikož jsou správnímu orgánu dobře známy místní poměry 
a žádost žadatele poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované místní úpravy provozu, 
upustil od místního šetření a ústního projednání návrhu a dle ust. § 172 odst. 1) správního řádu vyzval 
dotčené osoby, aby k návrhu místní úpravy provozu na dotčené komunikaci podávaly připomínky 
nebo námitky a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl 
na úřední desku Městského úřadu Dobruška vyvěšen dne 10.03.2022 a sejmut z ní dne 28.03.2022.  

Písemné připomínky mohl u správního orgánu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti 
nebo oprávněné zájmy by mohly být navrhovanou úpravou provozu přímo dotčeny. 
Správnímu orgánu není znám nikdo, kdo by práva na podání námitky nebo připomínky ve stanovené 
lhůtě využil. 

Při posuzování žádosti žadatele vycházel správní orgán z listinných dokladů k žádosti přiložených. 
Posoudil žádost žadatele dle platných právních a technických předpisů, zejména podle ustanovení 
zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích, správního řádu a ustanovení příslušných technických norem                             
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a technických podmínek. Vyjádření dotčených orgánů k žádosti žadatele byla kladná. Námitky 
nebo připomínky nebyly vzneseny.  

Správní orgán neshledal rozpor se zákonnými ustanoveními a technickými předpisy ani důvody, které 
by vyhovění žádosti žadatele bránily, a proto stanovil místní úpravu provozu v místě výjezdu 
z parkoviště u mateřské školy na silnici č. III/30815 v ulici Osvobození v obci a katastrálním území 
České Meziříčí z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při vjezdu na parkoviště 
z ulice Osvobození, a to umístěním trvalého dopravního značení v rozsahu přiložené grafické přílohy 
a za výše uvedených podmínek.  

 

Poučení 
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust.§ 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. 
 
 
 
 
                         Bc. Pavla Drašnerová v. r.      
              referent oddělení silničního hospodářství 
 
 
Grafická příloha: 

     situační umístění nového dopravního značení – 1 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:  
Mateřská škola, České Meziříčí, Osvobození 250, 517 71 České Meziříčí, ID DS: zgnkp7x 
Obec České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, ID DS: 2s6be2w 
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 
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Situační umístění nového dopravního značení 
 

 


		2022-04-27T06:36:59+0000




