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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“), na 
základě žádosti Obce Vlkov. IČ 00273198, Vlkov 120, 551 01 Jaroměř, dále jen („žadatel“) 
doručené dne 19.6.2018, pod sp.zn. ODSH-4178/2018-Re,  
a písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-53431/ČJ-2018-050506 
ze dne 4.6.2018, 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  
 
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (místní část Zelenka p.p. č. 133/5 
v k.ú. Vlkov u Jaroměře takto: instalace nového SDZ 1 x č. P6 (Stůj, dej přednost v jzdě) 
viz situace. 

 
 
 
Odůvodnění: 
 
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní 
správy obdržel dne 19.6.2018 žádost žadatele o vydání stanovení místní úpravy provozu na 
místní komunikaci místní části Zelenka na p.p. č. 133/5 v k. ú. Vlkov u Jaroměře, viz situace. 
Důvodem žádosti je doplnění chybějícího svislého dopravního značení upravující přednost v 
jízdě z důvodu ohrožení bezpečnosti silničního provozu při výjezdu z místní komunikace na 
hlavní cestu. Jedná se o instalaci nového svislého dopravního značení 1 x č. P6 (Stůj, dej 
přednost v jízdě). Vzhledem k tomu, že by stanovením místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích mohla být dotčena práva osob, které nejsou správnímu orgánu známy, 
vyhotovil správní orgán návrh opatření obecné povahy, který byl zveřejněn v době od 21. 
června 2018 do 9. července 2018, na úřední desce Městského úřadu Jaroměř (elektronické i 
listinné), s termínem k podání připomínek či námitek do 30 dnů ode dne zveřejnění. Ve 
stanovené lhůtě nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky či návrhy. 
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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. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Ilona Reichmannová 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Přílohy: 1 x situace 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1) Obec Vlkov 120, 551 01 Jaroměř 
2) Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje., Dopravní inspektorát, 547 45 Náchod 
3) 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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