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ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-D/15683/2020/Vos/2829/2020/NDZ 
 
 
Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 
08.09.2020 lic. Miroslav Vostruha vostruha@novybydzov.cz 495 703 991 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 

Městský úřad Nový Bydžov, Dopravně-správní odbor, příslušný orgán podle § 124/ odst. 6) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn na základě ust. § 
77/ odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., v souladu s ustanovením § 171) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů a změn 
 

oznamuje zahájení řízení o 
 

stanovení dopravního značení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
ve smyslu ustanovení § 77/ odst. 1, písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

 
v obci Vinary, mistní komunikace na p.p.č. 649 KÚ Vinary. 
 
Na základě žádosti Obce Vinary, Vinary 70, 503 53 Smidary, IČO: 00269751 ze dne 31.08.2020, po 
předchozím písemném projednání a vydáním souhlasného stanoviska  Policie České republiky, KŘPKHK, ÚO 
- DI, Mrštíkova č. 541, 500 09 Hradec Králové pod Čj. KRPH-72605-2/Čj-2020-050206 ze dne 04.09.2020, 
stanoví: 
 

Použité dopravní značky a dopravní zařízení:  dle schválené dokumentace (příloha)  
Platnost úpravy:   místní trvalá 
Velikost dopravních značek :   základní rozměrová řada 
Z důvodu:     doplnění dopravního značení na místní komunikaci obce Vinary po  

rekonstrukci chodníků  
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy:    Ing. Štěpánka Holmanová, tel. 495 496 230 
        starostka obce Vinary    
Dodavatel dopravního značení: nestanoven     
Za dodržení dalších podmínek:           

1. Dopravní značení, případně dopravní zařízení musí být instalováno podle schválené přiložené 
dokumentace při dodržení zásad, které jsou dále uvedeny.  

2. Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značení odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., 
a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“, schválené MD ČR čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 
01.08.2013. 

3. K dopravnímu značení lze použít pouze značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení nebo 
zařízení pro dopravní informace schváleného typu, dopravní značky výhradně v retroreflexním 
provedení.   

4. Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo 
metalizovaným povrchem, případně na sloupech veřejného osvětlení (VO) a nesmí zasahovat do 
průjezdního profilu komunikace. Musí být upevněny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a 
provozu nedocházelo k jejich deformaci, mechanickému kmitání, posunutí, pootočení apod. 

5. Dopravní značení – vodorovné se vyznačují na povrchu pozemní komunikace pomocí hmoty určené 
k tomuto účelu nebo jiným srozumitelným způsobem (folie, dopravní knoflíky, dlažba).   
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6. Vnitřní okraj značky bude 0,5 – 2 m od kraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí 
od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 

7. Viditelnost dopravního značení musí být v obci 50 m. 
8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, pokud nedošlo k dohodě se správcem 

komunikace o převodu dopravního značení. 
 

Odůvodnění: 
 

Obec Vinary, Vinary 70, 503 53 Smidary, IČO: 00269751, jako vlastník místní komunikace, požádala o výše 
uvedené dopravní značení k zajištění BESIP, na místní komunikaci po rekonstrukci chodníků doplněním svislé 
dopravní značky P 4 „Dej předost v jízdě“ před křižovatkou se silnici č. II/280 v obci Vinary. Tento návrh 
dopravního značení byl odsouhlasen dotčeným orgánem písemným stanoviskem Policie České republiky, 
KŘPKHK, ÚO-DI, Mrštíkova č. 541, 500 09 Hradec Králové. 
Správní úřad na těchto podkladech vydává návrh stanovení dopravního značení formou opatření obecné 
povahy. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
lic. Miroslav Vostruha                      
vedoucí Dopravně-správního odboru  
                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
Vyvěšeno dne: _______________ 
 
Sejmuto dne: _______________                  

 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  

 
Datum doručení:_________________        
 
 
Městský úřad Nový Bydžov a Obecní úřad Vinary, tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3) správního řádu, žádáme o 
vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí 
žádáme o vrácení návrhu opatření obecné povahy, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na Dopravně-správní odbor 
Městského úřad Nový Bydžov. 
 
Obdrží: 
1) Obec Vinary, Vinary 70, 503 53 Smidary 
2) Martin Toms, Čajkovského 913/52, 50009 Hradec Králové 9 
3) Policie ČR. KŘPKHK, ÚO-DI, Mrštíkova 541, 500 09 Hradec Králové 
4) ostatní k vyvěšení  
  - Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo nám. č. 1, 504 01 Nový Bydžov 

- Obecní úřad Vinary, Vinary 70, 503 53 Smidary 
 
 
Počet příloh:  1 
Počet listů příloh:   1 
Počet listů dokumentu:  1 
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