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Městský úřad Nový Bydžov 
Dopravně-správní  odbor,  s i ln iční  hospodářstv í  

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov 
ID schránky v I SDS:  2umb8hk 

 
 

   
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: D/7837/2017/Vos/1701/2017/DZ 
PŘÍLOHA:      1x plánek DZ 
 
Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 
10. dubna 2017 lic. Miroslav Vostruha vostruha@novybydzov.cz 495 703 991 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy 

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 

vydává opatření obecné povahy 
stanovení dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci 

ve smyslu ustanovení § 77/ odst. 1, písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
 

na silnici III/3263 a III/32338 v obci Petrovice, na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Nový 
Bydžov 
 
Na základě žádosti společnosti M-Silnice a.s., Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČO: 
42196868 ze dne 03.04.2017, po předchozím projednání a písemném vyjádření Policie České republiky, 
KŘPKHK, ÚO - DI, Mrštíkova č. 541, 500 09 Hradec Králové pod Čj. KRPH-33666-2/Čj-2017-050206 ze 
dne 07.04.2017 
 
Použité dopravní značky a dopravní zařízení:  dle schválené situace dopravního patření (příloha č. 1) 
Platnost úpravy:   přechodná, od 24.04.2017 do 28.04.2017 
Velikost dopravních značek :   základní rozměrová řada 
Z důvodu:     zajištění BESIP, vyznačení objízdné trasy vedoucí přes obce Petrovice  
    v rámci územím ORP Nový Bydžov, vyvolané z důvodu opravy 
    komunikace u mezi obcí Lodín a Staré Nechanice 
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy:   Jan Krišťan, tel. 602 478 080 
      zástupce fa. M-Silnice a.s..  
Za dodržení těchto podmínek:  
           

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

2. Dopravní značení bude provedeno do zahájení akce. 
3. Dopravní značení bude osazeno nepřetržitě po dobu akce. 
4. Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto. 
5. Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značení odpovídat vyhlášce č. 294/2015 

Sb., a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 66 – „Zásady pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích“, schválené MD ČR čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 21.03.2015 s účinností 
od 01.04.2015. 

6. Přenosné dopravní značky se upevňují na podpěrný sloupek, čtvercového nebo kruhového průřezu, 
výška minimálně 0,6 m od vozovky spodní okraj značky, sloupek opatřen retroreflexní folií s bílo 
červenými pruhy o šířce 0,1 – 0,2 m, kdy celková délka barevní úpravy je nejméně 0,45 m. 
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7. Vnitřní okraj značky bude 0,5 – 2 m od kraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou 

krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 
8. Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ve vzdálenosti 100m a v obci 50 m. 
9. Světelné zařízení bude v neustále činnosti. 
10. Toto „Stanovení“ bude k dispozici kontrolním orgánům k nahlédnutí na místě s přechodnou úpravou 

silničního provozu. 
 

Odůvodnění: 
 

Společnost M-Silnice a.s., Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČO: 42196868 požádala o 
výše uvedené dopravní značení v souvislosti k zajištění BESIP, na objízdné trase vedoucí přes obec 
Petrovice spadající do správního území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov. Ve 
dnech 24.04. 2017 až 28.04.2017 z důvodů opravy komunikace č. III/32336 mezi obcemi Lodín a Staré 
Nechanice.  
Návrh dopravního značení byl projednán a odsouhlasen písemným vyjádřením Policie České republiky, 
KŘPKHK, ÚO-DI, Mrštíkova č. 541, 500 09 Hradec Králové pod Čj. KRPH-33666-2/Čj-2017-050206 ze 
dne 07.04.2017. 
Správní úřad na těchto podkladech vydává opatření obecné povahy v souladu s § 77/ odst. 5) zákona č. 
361/2000 Sb., a stanovil přechodnou úpravu ve shora uvedeném znění. 
 
Poučení: Proti opatřením obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173/ odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., 
   podat opravný prostředek. 
 
 
 
 
 
lic. Miroslav Vostruha                      
vedoucí dopravně-správního odboru  
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Příloha :   1) situační plánek dopravního značení 
 
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov a na úřední desce 
Obecního úřadu Petrovice a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
Vyvěšeno dne: _______________ 
 
Sejmuto dne: _______________                  

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

 

Datum doručení:_________________      
 
Městský úřad Nový Bydžov a Obecní úřad Petrovice, tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3) správního řádu žádáme o 
vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí 
žádáme o vrácení opatření obecné povahy, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na dopravně-správní odbor 
Městského úřad Nový Bydžov. 
   
 
Obdrží: 
1) M-SILNICE a.s., Hradecká 415, 506 01 Jičín 1 
2) Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4 
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 Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 
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