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Oprávněná úřední osoba: Bc. Jana Baxová 
 
Oznámení veřejnou vyhláškou 
Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 

 

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností pro přechodnou a místní úpravu provozu na pozemních 
komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o silničním provozu“), na základě žádosti pana Rudolfa Kaňky, nar. 03.04.1976, Nový Ples 
76, 551 01  Jaroměř dále jen („žadatel“) doručené dne 15. července 2022, pod sp. zn. ODSH-
7009/2022/Ba-1 
 
oznamuje  
 
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení projednání návrhu 
 
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku p.č. 190/1,  a p. č. 
190/2 a na silnici II/299 v k. ú. Nový Ples v intravilánu obce Nový Ples. ( viz situace)  
 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu policie, dopravního inspektorátu Policie ČR Náchod, vydaném 
pod čj. KRPH-77759-2/ČJ-2022-050506 ze dne 3.srpna 2022 
 

stanoví 
 

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dopravní značení 
a dopravní zařízení pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích: 
 

4x svislé dopravní značení (SDZ) č. B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s údajem 

„3,5t“ pod symbolem nákladního automobilu, před křižovatkou sil. II/299 x MK č. 

III/C3 z obou směrů jízdy po silnici II/299 a na místní komunikaci č. III/C3 u čp. 76 a 

z opačné strany na začátku zastavěného území. Všechny SDZ č. B4 budou doplněny 

dodatkovou tabulkou (DT) č. E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSLÉ 

TECHNIKY“. Dále pod SDZ č. B4 a DT č. E13 na sil. II/299 je navržena DT č. E7b – 

Směrová šipka pro odbočení, pro platnost značení. Naproti tomu na MK je nad oběma 

SDZ č. B4 s DT č. E13 navržena vždy SDZ č. B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 

s údajem „30“. 
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V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy ve věci 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích kdokoli, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 
podepsaného správního orgánu písemné připomínky. Dále v souladu s § 172 odst. 5 správního 
řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na 
místní komunikaci vlastníci nemovitosti jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky. 
Odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán tímto podle § 172 odst. 

1 správního řádu   vyzývá   dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dotčené oblasti podávaly 

písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu ve 

lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění. 

 

Odůvodnění 

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní 
správy obdržel dne 15. července 2022, žádost žadatele pana Rudolfa Kaňky o vydání 
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku p. č. 190/1 a pozemku p. 
č.190/2 a na silnici II/299 v k. ú. Nový Ples v intravilánu obce Nový Ples. Předmětem 
předkládaného návrhu je umístění 4x svislého dopravního značení (SDZ) č. B4 (Zákaz vjezdu 
nákladních automobilů) s údajem „3,5t“ pod symbolem nákladního automobilu, před 
křižovatkou sil. II/299 x MK č. III/C3 z obou směrů jízdy po silnici II/299 a na místní 
komunikaci č. III/C3 u čp. 76 a z opačné strany na začátku zastavěného území. Všechny SDZ 
č. B4 budou doplněny dodatkovou tabulkou (DT) č. E13 s textem „MIMO VOZIDEL 
ZEMĚDĚLSLÉ TECHNIKY“. Dále pod SDZ č. B4 a DT č. E13 na sil. II/299 je navržena DT 
č. E7b – Směrová šipka pro odbočení, pro platnost značení. Naproti tomu na MK je nad 
oběma SDZ č. B4 s DT č. E13 navržena vždy SDZ č. B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 
s údajem „30“ z důvodu omezení provozu nákladních vozidel po uvedené místní komunikaci, 
jejichž řidiči zde častým průjezdem, zejména pak v nočních hodinách, ruší soukromí obyvatel 
nejen domu čp. 76, a vzhledem k nedostatečně stavebně-technickému stavu podloží 
komunikace ve vlastnictví žadatele na Městskému úřadu pana Kaňky, je tato provozem těžké 
techniky již značně poškozena, přičemž otřesy pak způsobují i praskání stěn jeho domu čp. 76 
v Novém Plese.  

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy posoudil návrh dopravního značení a projednal 

s dotčeným orgánem, kterým je příslušný orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství 

policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, jehož 

písemné vyjádření obdržel dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích vydané pod čj.: KRPH-77759-2/ČJ-2022-050506 dne 03. srpna 

2022 a proto postupoval při stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení části šesté 

správního řádu – opatření obecné povahy. 

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední 
desce Městského úřadu Jaroměř, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňující 
dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na 
úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.jaromer-
josefov.cz. 
 
 
 
 
Bc. Jana Baxová 
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odbor dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním 
dnem oznámení. 
 
 
Datum zveřejnění na úřední desce:                                            Datum sejmutí z úřední desky: 
Vyvěšen dne:                                                                              Sejmuto dne: 
 
 
 
.......................................................                                             …………………….............. 
 
 
 
 
 
 
V elektronické podobě umožňující                                     V elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup zveřejněno od:                                           dálkový přístup zveřejněno do: 
 
Vyvěšeno dne:       Sejmuto dne:  
 
 
……………………………                                                  ……………………………….. 
 
Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí 
oznámení. 
 
Vyvěšení zajistí: 
 -  Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01  Jaroměř, IČ 00272728 
 -  Obec Nový Ples, Nový Ples 28, 551 01, IČ 00272892 
 
 
Rozdělovník: 

1) Pan Rudolf Kaňka, nar. 03.04.1976, Nový Ples 76, 551 01 Jaroměř 
2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské předměstí, 

500 02 Hradec Králové 
3) Obec Nový Ples, Nový Ples 28, 551 01, IČ 00272892 – úřední deska 
4) Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje., Dopravní inspektorát, 547 45 

Náchod 
5) Ostatní – veřejná vyhláška – Městský úřad Jaroměř – úřední deska 
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