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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Odbor dopravy MěÚ Jičín, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č.

128/2000 Sb., o obcích, jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v pozdějším platném znění, na základě
žádosti ze dne 8.12.2020, kterou podal žadatel: Obec Dřevěnice, Dřevěnice 56, 507 13 Železnice, IČO:
00578321 a po dohodě s dopravním inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje ze dne 2.12.2020 vedeného pod č.j.: KRPH-96681-1/ČJ-2020-050406

oznamuje
zveřejnění návrhu stanovení dopravního značení
formou opatření veřejné povahy dle ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád takto:
žadateli, v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích v pozdějším platném znění a po dohodě s dopravním inspektorátem Policie České republiky
Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, se stanovuje trvalá místní úprava dopravního
značení na křižovatce MK se sil. III/2861 - pro trvalé umístění dopravního značení P 6 v lokalitě: obec
Dřevěnice viz. plánek
Dopravní značení bude provedeno dle přiloženého návrhu a podle „Zásad dopravního značení pro
pozemní komunikace” (TP 65) a dále podle ČSN EN, zák. č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 294/2015 Sb.,
za těchto podmínek:
1) Dopravní značení bude provedeno dle vyjádření dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje ze dne 2.12.2020 vedeného pod č.j.: KRPH-96681-1/ČJ-2020-050406.
2) Při provádění prací (při umístění dopr. značek a jejich následné údržbě) musí být v maximální míře brán ohled
na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
3) Velikost dopravního značení bude základní a provedení (typ) svislého značení bude reflexní.
4) Dopravní značení bude provedeno nejpozději do 31.12.2022.
5) Za provedení dopravního značení a jeho následnou údržbu odpovídá: Obec Dřevěnice, Dřevěnice 56, 507 13
Železnice, IČO: 00578321, tel.: 601395386.

Odůvodnění:
O výše uvedené stanovení pro trvalé umístění dopravního značení P 6 v lokalitě: obec Dřevěnice viz. plánek byl
požádán odbor dopravy MěÚ Jičín dne 8.12.2020. Návrh dopravního značení byl posouzen, k žádosti bylo doloženo
souhlasné vyjádření policie ČR jako příslušného dotčeného orgánu. Vzhledem k tomu, že jde o umístění dopravních
značek ukládajících účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, se dle ust. § 77 odst. 5 z.č. 361/2000 Sb. realizuje stanovení dopravního značení formou opatření
obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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. Správní orgán je povinen se připomínkami
zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. 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. Dnem zveřejnění návrhu je patnáctý den po jeho vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který jej doručuje. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán,
který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy
některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí
správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako
součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad.
Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.

Příloha: 1x plánek DZ

"otisk razítka"
Ing. Martin Duczynski
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu Jičín

Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje,
po dobu 15 dnů a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření obecné povahy se
zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné
povahy týká, pokud se opatření vztahuje k provozu v zastavěném území obce nebo může-li dojít ke zvýšení
hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.
Dotčená obec: Dřevěnice - žádáme o vyvěšení.
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