Městský úřad Nové Město nad Metují
odbor správní
oddělení dopravy a silničního hospodářství
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Číslo jednací:

Vyřizuje/linka

Nové Město nad Metují

1631/2015/ODSH/TriR

Tříska/676

11. 05. 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství,
příslušný 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, Správy silnic Královéhradeckého kraje,
příspěvkové organizace, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, ze dne
18. 02. 2015, a písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-696-544/ČJ-2015-050506,
ze dne 15. 12. 2014, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen „správní orgán“)
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 místní úpravu provozu na pozemních komunikacích“,
kterým určuje změnu dopravního režimu – změna omezení vjezdu nákladních automobilů na silnici
III/308 20, na p. p. č. 12, k. ú. Vršovka, umístěním následujícího svislého dopravního značení takto:
1 ks

č. B 4
„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem
„Mimo dopravní obsluhy obce Vršovka a přilehlých pozemků“

viz ověřená situace č. 3 ze dne 02. 04. 2015 v příloze
Podmínky realizace:
1. Umístění nového dopravního značení musí být provedeno dle přiložené ověřené situace.
2. Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky splňovat podmínky, uvedené
v publikaci TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleno MD
ČR, čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 07 2013 s účinností od 01. 08. 2013.
3. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat stanovené svislé a vodorovné dopravní značení.
Odůvodnění:
Dne 18. 02. 2015 pod čj. 1631/2015/ODSH/TriR požádala, Správa silnic Královéhradeckého kraje,
příspěvková organizace, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,
jako zplnomocněný vlastník silnic II/308, III/308 20 a III/308 21, o stanovení místní úpravy provozu
na uvedených silnicích. K žádosti bylo doloženo předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu
policie.
Vzhledem k tomu, že by stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích mohla být
dotčena práva osob, které nejsou správnímu orgánu známy, vyhotovil správní orgán návrh opatření
obecné povahy, který byl zveřejněn v době od 03. 04. 2015 do 21. 04. 2015 na úřední desce
Městského úřadu Nové Město nad Metují (elektronické i listinné) a na úřední desce Obecního úřadu
obce Vršovka (elektronické i listinné), s termínem k podání připomínek či námitek 30 dnů
od zveřejnění. Ve stanovené lhůtě nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky ani návrhy.
Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623
E-mail: podatelna@novemestonm.cz
Datová schránka: qgfbxi4
www.novemestonm.cz

IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Komerční banka, a. s.
č. ú.: 19-927551/0100

MěÚ Nové Město nad Metují
2/2

Poučení:
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou, dle § 25 odst. 2 správního řádu,
vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Nové Město nad Metují (elektronické i listinné)
a úřední desce Obecního úřadu obce Vršovka (elektronické i listinné) s vyznačením dne vyvěšení.
Účinnosti nabývá patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Marie Horáková
vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství
odbor správní
Přílohy: ověřená situace č. 3 (1 list A 4)
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství,
příslušný 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 vlastníka místní komunikace na p. p. č. 608/1
v k. ú Spy, města Nové Město nad Metují, IČO 272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují ze dne 24. 03. 2015, a písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-696544/ČJ-2015-050506, ze dne 15. 12. 2014, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen
„správní orgán“) 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 místní úpravu provozu na pozemních komunikacích“,
kterým určuje změnu dopravního režimu – změna omezení vjezdu nákladních automobilů na místní
komunikaci, na p. p. č. 608/1, k. ú. Spy, umístěním následujícího svislého dopravního značení takto:
1 ks

č. B 4
„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem
„Mimo dopravní obsluhy obce Vršovka a přilehlých pozemků“

viz ověřená situace č. 2 ze dne 02. 04. 2015 v příloze
Podmínky realizace:
1. Umístění nového dopravního značení musí být provedeno dle přiložené ověřené situace.
2. Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky splňovat podmínky, uvedené
v publikaci TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleno MD
ČR, čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 07 2013 s účinností od 01. 08. 2013.
3. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat stanovené svislé a vodorovné dopravní značení.
Odůvodnění:
Dne 24. 03. 2015 pod čj. 2899/2015/ODSH/TriR požádalo město Nové Město nad Metují,
jako vlastník místní komunikace na p. p. č. 608/1 v k. ú. Spy, o stanovení místní úpravy provozu
na uvedené komunikaci. K žádosti bylo doloženo předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu
policie.
Vzhledem k tomu, že by stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích mohla být
dotčena práva osob, které nejsou správnímu orgánu známy, vyhotovil správní orgán návrh opatření
obecné povahy, který byl zveřejněn v době od 03. 04. 2015 do 21. 04. 2015 na úřední desce
Městského úřadu Nové Město nad Metují (elektronické i listinné) a na úřední desce Obecního úřadu
obce Vršovka (elektronické i listinné), s termínem k podání připomínek či námitek 30 dnů
od zveřejnění. Ve stanovené lhůtě nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky ani návrhy.
Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623
E-mail: podatelna@novemestonm.cz
Datová schránka: qgfbxi4
www.novemestonm.cz

IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Komerční banka, a. s.
č. ú.: 19-927551/0100

MěÚ Nové Město nad Metují
2/2

Poučení:
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou, dle § 25 odst. 2 správního řádu,
vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Nové Město nad Metují (elektronické i listinné)
a úřední desce Obecního úřadu obce Vršovka (elektronické i listinné) s vyznačením dne vyvěšení.
Účinnosti nabývá patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Marie Horáková
vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství
odbor správní
Přílohy: ověřená situace č. 2 (1 list A 4)

