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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o silničním provozu), místně
příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze
správní řád), na základě žádosti Obce Kounov, 517 92 Kounov 51, IČ: 00274992, zastoupena na základě plné
moci ze dne 26. 11. 2012 Dobrovolným svazkem obcí Region Orlické hory, 51791 Deštné v Orlických horách
61, IČ: 48617334, který zplnomocnil společnost SOMARO CZ, s.r.o., Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní
Počernice, IČ: 27066070, středisko České Budějovice, Planá 85, 370 01 České Budějovice (dále pouze žadatel),
doručené zdejšímu odboru dne 4. 4. 2013 dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,
o z n a m u j e na základě ustanovení § 171 a § 172 správního řádu

návrh stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích (místní komunikace, účelové komunikace, silnice č. II/309, III/3094,
v katastrálním území Kounov u Dobrušky, Nedvězí u Dobrušky, Šediviny), která spočívá v umístění trvalého
dopravního značení a zařízení dle přílohy – dokumentace - „Pasport a projekt dopravního značení“ vypracovaná
společností SOMARO CZ, s. r. o., která je nedílnou součástí spisu a to za níže uvedených podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: TRVALE
Důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu
Osoba /organizace odpovědná za řádné provedení úpravy: žadatel
Další podmínky stanovení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značení proveďte dle policií schválené přílohy – dokumentace „Pasport a projekt dopravního
značení“, vypracované společností SOMARO CZ, s. r. o., která je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení a dle příslušných Technických podmínek.
2. Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo
s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. Dopravní značení bude umístěno a provedeno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č.
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích a budou dodrženy TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“ – II. vydání, ze dne 20. 9. 2002, TP „Odrazová zrcadla“ a ČSN 018020. Budou použity
retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN 018020.
4. Umístění dopravního značení zajistí žadatel v součinnosti s odbornou firmou a bude zajišťovat jeho řádný
stav.
5. Při instalaci svislého dopravního značení nesmí být dotčeny inženýrské sítě.
6. Před instalací dopravního značení na silnicích II. a III. třídy je nutné kontaktovat správce dotčené silnice a
dodržet jeho podmínky z hlediska provedení.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo
doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění
Obec Kounov, 517 92 Kounov 51, IČ: 00274992, zastoupena na základě plné moci ze dne 26. 11. 2012
Dobrovolným svazkem obcí Region Orlické hory, 51791 Deštné v Orlických horách 61, IČ: 48617334, který
zplnomocnil společnost SOMARO CZ, s.r.o., Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 27066070,
středisko České Budějovice, Planá 85, 370 01 České Budějovice požádala Městský úřad Dobruška, odbor
výstavby a životního prostředí o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
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komunikacích (místní komunikace, účelové komunikace, silnice č. II/309, III/3094, v katastrálním území
Kounov u Dobrušky, Nedvězí u Dobrušky, Šediviny), která spočívá v umístění trvalého dopravního značení a
zařízení dle grafické přílohy – dokumentace „Pasport a projekt dopravního značení“, vypracovaná společností
SOMARO CZ, s. r. o. Důvodem je zajištění bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.
K žádosti byla doložena dokumentace „Pasport a projekt dopravního značení“, vypracovaná společností
SOMARO CZ, s. r. o., písemné předchozí vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou, vydané pod Č.j.: KRPH-210-194/ČJ-2012-050706, dne
4. 12. 2012, vyjádření správce silnic II. a III. třídy Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59,
Hradec Králové, plné moci 2x k tomuto návrhu. Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle
zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a zpracoval návrh stanovení
předmětné místní úpravy provozu ve shora uvedeném znění.

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.
Vzhledem k rozsahu projednávaného návrhu, není návrh zveřejněn na úřední desce v úplném znění. V souladu
s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu se lze s úplným návrhem seznámit na odboru výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Dobruška, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění (návštěvní dny: pondělí, středa
8.00 - 17.00 hodin; ostatní dny po telefonické dohodě).
Lenka Lánská
referent
otisk razítka

Příloha: dokumentace - „Pasport a projekt dopravního značení“, jenž je součástí spisu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce Městského úřadu Dobruška a
Obecního úřadu Kounov. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Městského úřadu Dobruška. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Datum vyvěšení:…………………………….

Datum sejmutí:………………………………….

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto oznámení bylo zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:
Razítko:

…………………………………………………...
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:
Razítko:

Obdrží:
SOMARO CZ, s.r.o., Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 27066070, středisko České Budějovice,
Planá 85, 370 01 České Budějovice
Dotčené osoby (veřejná vyhláška)
Městský úřad Dobruška – k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kounov, 517 92 Kounov 51- k vyvěšení na úřední desce
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Č.j.: PD MUD 10391/2013
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