Městský úřad Náchod
odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod
Sp. zn.:
Čj. (Če.):
Eviden. číslo:
Vyřizuje:
Tel./mobil:
E-mail:

Městys Žernov
Žernov 112
552 03 Česká Skalice
IČO: 00273295

MUNAX00RFKVZ (PID)
KS 5327/2021/DSH/MV
MUNAC 60744/2021/DSH/MV
210A/21
Martina Voborníková
491 405 169, 773 796 210
podatelna@mestonachod.cz

v zastoupení: Dopravním značením
Náchod s.r.o.
Vysokov 181
549 12 Vysokov
IČO: 27467040

Datum: 3. 8. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě
ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), k žádosti ze dne 7. 5. 2021 podané městysem Žernov, Žernov 112, 552
03 Česká Skalice, IČO: 00273295, v zastoupení: Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov
181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, po předchozím písemném vyjádření Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního
inspektorátu Náchod, čj. KRPH-42370/ČJ-2021-050506 ze dne 17. 5. 2021 a po
aktualizovaném (na základě místního šetření ze dne 27. 7. 2021) vyjádření čj. KRPH-42370 změna/ČJ-201921-050506 ze dne 28. 7. 2021, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o
provozu na pozemních komunikacích
stanoví
místní úpravu provozu na místní komunikaci, jedná se o odstranění stávajícího svislého
dopravního značení č. P4 (Dej přednost v jízdě) a SDZ č. P2 (Hlavní pozemní komunikace
s DT č. E2b (Tvar křižovatky) v prostoru křižovatky místních komunikací na poz. p. č. 838/1.
Dále se jedná o instalaci nového SDZ č. IP10a (Slepá pozemní komunikace) na místní
komunikaci na poz. p. č. 840/1; nové SDZ č. B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel)s DT
č. E13 s textem „MIMO OBYVATEL ŽERNOVA, MAJITELŮ A NÁJEMCŮ DOTČENÝCH
NEMOVITOSTÍ A POZEMKŮ“; 2x SDZ č. A7a (Nerovnost vozovky) + 1x SDZ č. A22 (Jiné
nebezpečí) s DT s textem „KOMUNIKACE SE V ZIMĚ POSYPEM NEUDRŽUJE“ na MK na
poz. p. č. 1241; 1x SDZ č. A22 (Jiné nebezpečí) s DT s text„KOMUNIKACE SE V ZIMĚ
POSYPEM NEUDRŽUJE“ na MK na poz. p. č. 838/2; 1x SDZ č. A22 (Jiné nebezpečí) s DT
s textem „KOMUNIKACE SE V ZIMĚ POSYPEM NEUDRŽUJE“ na MK na poz. p. č. 795/1 vše v
kat. území Žernov u České Skalice. Z důvodu zamezení nežádoucího průjezdu řidičů se svými
vozidly od rozhledny do centra obce, doplněnÍ chybějícího značení, značení informující o tom,
že se místní komunikace v zimním období posypem neudržují a odstranění nadbytečného
značení, dle grafického znázornění v příloze.
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Situaci je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního
hospodářství.
Za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako:
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení:
Platnost úpravy:

stálé svislé dopravní značení
základní rozměrová řada
retroreflexní
TRVALE

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:
Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse Žernov, tel. 603 163 561
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního
plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu
uvedeného v tomto stanovení.
2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního
profilu komunikace.
3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj
značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od
vnějšího okraje zpevněné krajnice).
4) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z
50 m.
5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí
být dotčeny.
6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky
č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436 a splňovat podmínky uvedené v publikaci
TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR, pod č.j.
532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013, s účinností od 1. 8. 2013.
7) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas
příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob
uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně zařízení.
8) Žadatel je povinen instalovat, udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní
zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního
značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady.
Odůvodnění:
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 7. 5. 2021 žádost
od Městyse Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00273295, v zastoupení:
Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040 o stanovení
místní úpravy provozu na místní komunikaci v kat. území Žernov u České Skalice. K žádosti
byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem osazení svislých dopravních značek.
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o
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změnu dopravního značení dle předloženého dopravně inženýrského opatření, ke kterému je
zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K místní úpravě provozu
se písemně vyjádřil příslušný orgán policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaného
pod čj. KRPH-42370/ČJ-2021-050506 ze dne 17. 5. 2021 a po aktualizovaném (na základě
místního šetření ze dne 27. 7. 2021) vyjádření čj. KRPH-42370-změna/ČJ-2021-050506 ze dne
28. 7. 2021, v němž policie sdělila souhlas se stanovením místní úpravy provozu.
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti Městyse
Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00273295, v zastoupení: Dopravním
značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040 o stanovení místní
úpravy provozu na místní komunikaci v kat. území Žernov u České Skalice a písemného
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, čj. KRPH-42370/ČJ-2021-050506 ze dne
17. 5. 2021 vydal dne 24. 5. 2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu pod čj. MUNAC
39336/2021/DSH/MV, ve kterém se jednalo o odstranění stávajícího svislého dopravního
značení č. P4 (Dej přednost v jízdě) a SDZ č. P2 (Hlavní pozemní komunikace) s DT č. E2b
(Tvar křižovatky) v prostoru křižovatky místních komunikací na poz. p. č. 838/1. Dále se jedná o
návrh instalace nového SDZ č. IP10a (Slepá pozemní komunikace) na místní komunikaci na
poz. p. č. 840/1; nové SDZ č. B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s DT č. E13
s textem „MIMO OBYVATEL MĚSTYSE ŽERNOV“; 2x SDZ č. A7a (Nerovnost vozovky) + 1x
SDZ č. A22 (Jiné nebezpečí) s DT s textem „KOMUNIKACE SE V ZIMĚ POSYPEM
NEUDRŽUJE“ na MK na poz. p. č. 1241; 1x SDZ č. A22 (Jiné nebezpečí) s DT s textem
„KOMUNIKACE SE V ZIMĚ POSYPEM NEUDRŽUJE“ na MK na poz. p. č. 838/2; 1x SDZ č.
A22 (Jiné nebezpečí) s DT s textem „KOMUNIKACE SE V ZIMĚ POSYPEM NEUDRŽUJE“ na
MK na poz. p. č. 795/1 vše v kat. území Žernov u České Skalice. Z důvodu zamezení
nežádoucího průjezdu řidičů se svými vozidly od rozhledny do centra obce, doplnění
chybějícího značení, značení informující o tom, že se místní komunikace v zimním období
posypem neudržují a odstranění nadbytečného značení.
Proti tomuto návrhu stanovení místní úpravy provozu si podal námitky pan Ing. Vladimír Tylš,
nar. 2. 2. 1950, Červená Hora 1, 549 41 Červený Kostelec. Na základě podání námitek bylo
svoláno na 27. 7. 2021 místní šetření, kterého se zúčastnili: pan Ing. Vladimír Tylš, za Městys
Žernov starosta městyse pan Mgr. Libor Mojžíš, za PČR DI Náchod por. Bc. David Kult a za
MěÚ Náchod ODSH pan Ing. Jan Balcar a Martina Voborníková, a kde bylo dohodnuto řešení,
které vyhovuje všem účastníkům, změna je v textu dodatkové tabulky, SDZ B1 (Zákaz vjezdu
všech vozidel v obou směrech) s DT č. E13 s textem „MIMO OBYVATEL ŽERNOVA,
MAJITELŮ A NÁJEMCŮ DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ A POZEMKŮ“.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních
komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh
stanovení předmětné místní úpravy.
Tento návrh byl zveřejněn v souladu s ust. § 172 správního řádu.
Ve lhůtě stanovené zákonem byly k návrhu stanovení místní úpravy provozu vzneseny námitky,
které byly na místním šetření 27. 7. 2021 vyřešeny, a proto lze vydat toto stanovení úpravy
provozu na místní komunikaci.
.
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Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu).

otisk úředního razítka
za správnost vyhotovení:
Martina Voborníková
Ing. Radka Konárková, v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje, tak na úřední desce městyse Žernov a zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: ……………..………

Sejmuto dne: …….....................

………………………………………………
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………………….
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……………………………………………..
Razítko, podpis, oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:
I/ účastníci řízení:
1) Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00273295, v zastoupení:
Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040
2) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska
Městys Žernov – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:
Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 5/1/1

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
IČO 00272868 ID DS gmtbqhx

Elektronický podpis - 3.8.2021
Certifikát autora podpisu :

5/5

Jméno : Ing. Radka Konárková
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 16.6.2023 10:25:23-000 +02:00

