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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Stavební odbor Městského úřadu v Nové Pace, jako silniční správní úřad 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, na základě žádosti ze dne 07.11.2016 podané společností SÚS
Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 (dále jen "žadatel"), po
předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, územní odbor Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín, čj. KRPH-94969-1/ČJ-2016-050406 ze dne 13.10.2016,
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Nová Paka ve správě žadatele od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví následující podmínky:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu se zákonem č. 361/200 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích v platném znění a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. Pro označení
pracovních míst v obci budou použita vzorová schémata: B/1, B/2, B/3, B/4, B/7, B/14.2, B/14.3, B/25.1,
B/25.2 a B/25.3 a mimo obec: C/1, C/2, C/3, C/11, C/12, C/13 a C/14. Schémata budou použita podle
dopravně technického stavu komunikace, rozhledových poměrů, rozměrů pracovního místa, volné šíře
vozovky a podobně.
2. Jiné rozsáhlejší návrhy na přechodnou úpravu provozu (zejména uzavírka jednoho jízdního pruhu na
dobu delší než 24 hod.) budou projednávány standardním postupem, dle ustanovení § 77 zákona o
silničním provozu, vždy jednotlivě případ od případu.
3. Provádění prací na silnicích II. a III. třídy bude vždy v dostatečném předstihu (min. 5 pracovních dní)
oznámeno na příslušný silniční správní úřad a Policii ČR.
4. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.
5. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
6. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.
7. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
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8. Osazení dopravního značení zajistí SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové (dále jen žadatel). Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření –
odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po
celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je pan Jaroslav Čipera, vedoucí
výrobního střediska Jičín SÚS Královéhradeckého kraje a. s. (tel. 493 586 957, mob. 606 073 858).
Odůvodnění:
Dne 07.11.2016 SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., jednající Jaroslavem Čiperou, vedoucím výrobního
střediska Západ, podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu
zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích při údržbě, měření a opravách silnic II. a III. třídy,
jejich součástí a příslušenství na území správního obvodu silničního správního úřadu MěÚ Nová Paka pro rok
2017. K žádosti bylo doloženo vyjádření Krajského ředitelství Policie KH kraje, DI Jičín, Balbínova 24, 506 12
Jičín čj. KRPH-94969-1/ČJ-2016-050406 ze dne 13.10.2016.
V souladu s § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky
ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních
komunikacích.
Silniční správní úřad stanovil podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu místní úpravu provozu,
dopravní značení v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II.
vydání, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto stanovení.

Poučení účastníků:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.

Zdeněk Perun
pověřený vedením stavebního odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne……………………………………. Sejmuto dne…………………………….
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Obdrží:
Účastníci řízení
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
Město Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
Městys Pecka, IDDS: 677bit9
Obec Úbislavice, IDDS: nchbsgm
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6
Obec Vidochov, IDDS: wuqsz4
Veřejnost - podle § 25 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jičín,
IDDS: urnai6d
Veřejná vyhláška k vyvěšení obdrží:
Město Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6
Obec Úbislavice, IDDS: nchbsgm
Městys Pecka, IDDS: 677bit9
Obec Vidochov, IDDS: wuqsz4

