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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad v Broumově, stavební odbor, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení
§ 77 odst.1, písm.c/ zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, v platném znění, na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a na základě žádosti podané vlastníkem komunikace : Obcí Jetřichov, Jetřichov
126, 549 83 Meziměstí, ze dne 20.5.2011, po předchozím písemném vyjádření PČR DI Náchod ze dne
18.5.2011, podle § 77 odst.1 písm.c/ zákona o silničním provozu

stanoví
místní úpravu
která spočívá v instalaci svislého dopravního značení
na místní komunikaci : pozemku parc.č. : 560/4 v k.ú. Jetřichov v intravilánu obce
z důvodu : zajištění možnosti vjezdu vozidel návštěvníků obecního úřadu a zaměstnanců obce a
omezení vjezdu nákladních vozidel ad. do areálu školy a ke hřišti
za níže uvedených podmínek a dle grafického znázornění v příloze, které je součástí tohoto
opatření :
1. Svislé dopravní značení musí být umístěno tak, aby strana dopravní značky přivrácená ke
komunikaci byla ve vzdálenosti min. 50 cm od kraje komunikace / bezpečnostní odstup /
2. Pokud se na silnici III/302 4 ve směru jízdy od křižovatky se silnicí II/302 na Pasa nenachází DZ
č. P2 / Hlavní pozemní komunikace /, je nutno tuto DZ č. P2 doplnit
3. Odpovědná osoba: Jaroslav Doležal, starosta obce, tel. : 603 806 224 na místní komunikaci, SÚS
Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové na silnici č. III/302 4
4. Dopravní značení lze užít a umístit pouze v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava provozu na
pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 / Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích – II. vydání ze dne 20.9.2002 a ČSN 018020
5. Dopravní značení bude provedeno jako svislé dopravní značení, v základní rozměrové řadě,
reflexní a vodorovné DZ dle zákresu
6. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení
7. Dopravní značení bude provedeno dle přiloženého situačního plánku, který je nedílnou součástí
tohoto ustanovení
Městský úřad, stavební odbor, příslušný jako silniční správní úřad dle § 40, odst. 4, písm.a/ zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, si vyhrazuje právo toto ustanovení změnit
nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
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Odůvodnění:
Obecní úřad Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí požádal dne 20.5.2011 Městský úřad
Broumov, stavební odbor o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích z důvodu
zajištění možnosti vjezdu vozidel návštěvníků obecního úřadu a zaměstnanců obce a pro omezení
vjezdu nákladních vozidel, traktorů a autobusů do areálu školy a ke hřišti.
K žádosti byla doložena situace dopravního značení, která byla odsouhlasená PČR DI v Náchodě ze
dne 18.5.2011. Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhl. č.
30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy,
který dne 20.5.2011 oznámil jako opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou na příslušných
úřadech, a to Městském úřadě v Jetřichově a Městském úřadě v Broumově.
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 ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. V této lhůtě se k oznámení návrhu opatření obecné povahy ze dne
20.5.2011 nikdo nevyjádřil.
Poučení:
Podle § 173, odst.2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Vedoucí stavebního odboru
Iveta Pírová
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Toto opatření bude vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu v Jetřichově a Městského úřadu
v Broumově.
Vyvěšeno dne : ……………………………………
Sejmuto dne : ………………………………………
Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce :
………………………………………………………………………………………..
Rozdělovník :
1/ Městský úřad Broumov, správní odbor – veřejná vyhláška
2/ Obecní úřad Jetřichov – veřejná vyhláška
Obdrží :
Obec Jetřichov, IDDS : aw5bni8
Příloha :
Situace odsouhlaseného dopravního značení

