
*MUJAX00B9L4P*Městský úřad Jaroměř 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Městský úřad Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, 
tel.: 491 847 111, fax: 491 810 292; e-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz, 
www.jaromer-josefov.cz, datová schránka: sbwbzd5, 
IČO: 00272728, DIČ: CZ00272728, bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 4626131369/0800 

Váš dopis značky / ze dne: PDMUJA 31943/2022/15.07.2022 

Číslo jednací: PDMUJA 16561/2023 

Spis. zn.: ODSH-7009/2022-12 

Dne: 21. 03. 2023  

Vyřizuje/telefon: Bc. Jana Baxová / 491 847 144 

E-mail: baxova@jaromer-josefov.cz 

Datová schránka: sbwbzd5 

 
Veřejná vyhláška 
Opatření obecné povahy - místní úprava na pozemních komunikacích 
 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností pro 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“), 
k podnětu pana Rudolfa Kaňky, nar. 03. 04. 1976, Nový Ples 76, 551 01 Jaroměř („žadatel“) 
doručené dne 15. července 2022, pod sp. zn. ODSH-7009/2022/Ba-1 a písemného vyjádření 
Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, 
dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-13842-2/ČJ-2023-050506 ze dne 27. února 2023, jako 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve věcech stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen „správní orgán“) v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s §171 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
 
stanovuje místní úpravu provozu 
 
na místní komunikaci č. III/3c v místě vybudované na pozemcích p. č. 190/1 a p. č. 190/2 
v k. ú. Nový Ples, v intravilánu obce Nového Plesu dle grafického znázornění v příloze 
návrhu. 
 
Jedná se o instalaci 2ks svislého dopravního značení (dále jen SDZ č. B20a – Nejvyšší 
dovolená rychlost s údajem „30“ z jedné strany komunikace u čp. 67 a z druhé při 
výjezdu z bývalého JZD. 
 
 
Odůvodnění: 
Správní orgán, obdržel dne 15. července 2022 žádost žadatele pana Rudolfa Kaňky, nar. 03. 
04. 1976, trvale bytem Nový Ples 76, 551 01 Jaroměř, o vydání stanovení místní úpravy 
provozu na místní komunikaci III. třídy 3C. Jednalo se o instalaci 4 ks 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 sil. 
II/299 a na místní komunikaci č. III/C3 u čp. 76 a z opačné strany na začátku zastavěného 
území. Všechny SDZ č. B4 doplněné dodatkovou tabulkou (DT) č. E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Dále pod SDZ č. B4 a DT č. E13 na sil. II/299 
byla DT č. E7b – Směrová šipka pro odbočení, pro platnost značení. Naproti tomu na MK nad 
oběma SDZ č. B4 s DT č. E13 byla navržena vždy SDZ č. B20 a – Nejvyšší dovolená rychlost 
s údajem „30“.  K tomuto návrhu bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu pod čj.: 
KRPH-77759-2/ČJ-2022-050506 ze dne 03. srpna 2022. Následně byl dne 19. srpna 2022 
zveřejněn na úřední desce města Jaroměře Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 
připomínek nebo námitek. Tento návrh byl zveřejněn na úřední desce města Jaroměře od 19. 
srpna 2022 do 03. září 2022.  
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K návrhu místní úpravy provozu byly podány tyto námitky: 
Námitka pana Richarda Šrámka, která byla doručena 29. 08. 2022 na mailovou adresu 
baxova@jaromer-josefov.cz. Pan Šrámek namítal, že předmětná komunikace je jedinou 
přístupovou cestou k přilehlým pozemkům na p. p. č. 189/8 a 188/5 v k. ú. Nový Ples, které 
jsou v jeho vlastnictví. Dále uvedl, že celý areál je v územním plánu zařazen jako průmyslová 
oblast a dále, že zde má uskladněný materiál společnost Juta, a. s. Dvůr Králové nad Labem, 
která si materiál zaváží nákladními vozidly nad 3,5 t. Správní orgán námitky pana Šrámka 
prošetřil a k výše uvedenému uvádí, že dle sdělení Městského úřadu Jaroměře, odboru 
výstavby, daná lokalita je v územním plánu vedena jako území pro zemědělskou výrobu. 
K přístupu na výše uvedené pozemky uvádíme následující. Mimo zmiňovanou komunikaci na 
p.č. 190/1 (vlastník p. Kaňka) a p.č. 190/2 (vlastník Obec Nový Ples) je zde ještě komunikace 
na p. č. 189/12 a p. č. 148, která je ve vlastnictví pana Linka. Na této komunikaci byla zřízena 
brána, která je trvale uzamčena.  
Další námitku, kterou správní orgán eviduje pod č. j. PDMUJA 41350/2022, podal pan Petr 
Linek, kde shodně uvádí, že jde o jedinou přístupovou cestu, která je zde historicky a sloužila 
již v době provozování zemědělského družstva. Dále uvádí, že nesouhlasí s tvrzením 
navrhovatele, o hluku a devastaci jeho domu, protože bydlí ve stejné části obce a nic 
z uváděného nepozoruje. Správní orgán se k jedinému přístupu na dané pozemky vyjádřil 
výše. Vzhledem k tomu, že nebylo doloženo žádné stanovisko statika, nelze prokázat, že 
poškození domu pana Kaňky je způsobeno průjezdem těžké techniky.  
Námitka podaná Obcí Nový Ples, pod č. j. PDMUJA 40671/2022 a námitka podaná 
společností Carvia s. r .o., vedená pod č. j. PDMUJA 41173/2022 jsou ve své podstatě shodné. 
Zdůrazňují jediný přístup do areálu bývalého zemědělského družstva, znemožnění podnikání 
v této části obce a poukazují na historické užívání této komunikace.  
Správní orgán seznámil žadatele s podanými námitkami.  Na základě dohody s žadatelem 
došlo následně k úpravě žádosti o místní úpravu, ke které vydalo Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu souhlasné 
stanovisko čj.: KRPH-13842-2/ČJ-2023-050506 ze dne 27. února 2023.  
Usnesením ze dne 10. ledna 2023 správní orgán vyzval všechny zúčastněné k seznámení a 
uplatnění práva vyjádřit se k podkladům pro vydání Opatření obecné povahy, kterého všichni 
účastníci řízení využili. S podklady se seznámili bez připomínek a dalšího vyjádření.  
Na základě výše uvedeného správní orgán stanovil dopravní značení uvedené ve výroku toho 
rozhodnutí.  
 
 
Poučení: 
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou, dle 25 odst. 2 správního řádu, 
vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Jaroměř (elektronické i listinné) s vyznačením 
dne vyvěšení. Účinnost nabývá patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti 
opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Uplynutím patnáctého dne po vyvěšení se opatření obecné povahy považuje za doručené. 
 
 
 
 
Bc. Jana Baxová 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Přílohy: grafická příloha 
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Rozdělovník: 
1) pan Rudolf Kaňka, Nový Ples 76, 551 01 Jaroměř 
2) Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje., Dopravní inspektorát, 547 45 Náchod 
3) Obec Nový Ples, IČO 00272892, Nový Ples – úřední deska 
4) ostatní – veřejná vyhláška – Městský úřad Jaroměř – úřední deska  
 
 
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. 
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