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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

ROZHODNUTÍ 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

Stavební odbor Městského úřadu v Nové Pace, jako silniční správní úřad příslušný podle § 124 odst. 6 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o stanovení dopravního značení ze dne 26.11.2020, 
kterou podali Jan Bil, nar. 03.08.1989, U Školky 521, 507 91  Stará Paka, Petr Čmuchal, nar. 04.01.1984, 
Jaromíra Brože 556, 507 91  Stará Paka a Martin Čmuchal, nar. 04.07.1982, U Studénky 1299, 509 01  
Nová Paka, které na základě plné moci zastupuje Ing. Martin Šimáček, Studenec 383, 512 33  Studenec 
(dále jen "žadatelé"), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

s t a n o v í 
 

místní úpravu provozu spočívající v umístění svislého dopravního značení na veřejně přístupných účelových 
komunikacích ve Staré Pace – B 24a, IP 4b, P 6, B2 a 2x B 20a (30) v místě křižovatek veřejně přístupných 
účelových komunikací, vše dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.  

 

Pro povolení místní úpravy provozu se stanoví následující podmínky: 
1. Provedení a umístění dopravního značení a zařízení, musí být v souladu s předloženou situací dopravního 

značení, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s TP 65. 

2. Osazení a následné udržování dopravního značení a zařízení zajistí žadatelé. Odpovědná osoba za řádné 
provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení 
je Martin Čmuchal, U Studénky 1299, 509 01  Nová Paka. 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.11.2020 podali Jan Bil, U Školky 521, 507 91  Stará Paka, Petr Čmuchal, Jaromíra Brože 556, 507 91  
Stará Paka a Martin Čmuchal, U Studénky 1299, 509 01  Nová Paka, které na základě plné moci zastupuje 
Ing. Martin Šimáček, Studenec 383, 512 33  Studenec zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní 
úpravy provozu spočívající v umístění svislého dopravního značení na veřejně přístupných účelových 
komunikacích ve Staré Pace – B 24a, IP 4b, P 6, B2 a 2x B 20a (30) v místě křižovatek veřejně přístupných 
účelových komunikací. K žádosti byla doložena situace dopravního zařízení a plná moc Jana Bila, U Školky 
521, 507 91  Stará Paka, Petra Čmuchala, Jaromíra Brože 556, 507 91  Stará Paka a Martina Čmuchala, 
U Studénky 1299, 509 01  Nová Paka k zastupování ve věci Ing. Martinem Šimáčkem ze dne 26.11.2020. 
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Silniční správní úřad opatřením ze dne 02.12.2020 čj. MUNP/2020/19309/SÚ/KP zveřejnil návrh opatření 
obecné povahy a vyzval v souladu s § 172 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů dotčené osoby k podání případných připomínek nebo námitek v termínu 30 dnů ode dne zveřejnění 
návrhu na úřední desce Městského úřadu Nová Paka. Zároveň poučil dotčené orgány v souladu s § 77 odst. 1 
zákona o silničním provozu o skutečnosti, že pokud se do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení nevyjádří, 
má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí. Silniční správní úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádné 
připomínky nebo námitky dotčených osob ani dotčených orgánů proti stanovení místní úpravy provozu.  

V souladu s § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 
stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové 
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky 
ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích.  

Silniční správní úřad stanovil podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu místní úpravu provozu, 
dopravního značení ve Staré Pace, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí. 

 

 

Poučení účastníků: 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 
                                                Petra Ježová, DiS. 

                                           vedoucí stavebního odboru 

 

 

 

 

Příloha: 
Situace umístění dopravního značení. 

 

 

 

 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

 

Vyvěšeno dne……………………………………. Sejmuto dne……………………………. 
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Obdrží: 
Účastníci řízení  
Ing. Martin Šimáček, IDDS: whurr9a, který zastupuje Martina Čmuchala, U Studénky čp. 1299, 509 01  Nová 
Paka, Petra Čmuchala, Jaromíra Brože čp. 556, 507 91  Stará Paka a Jana Bila, U Školky čp. 521, 507 91  Stará 
Paka 
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6 
Veřejnost - podle § 25 odst. 2 správního řádu 
 
Dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jičín, 
IDDS: urnai6d 
 
Veřejnou vyhláškou k vyvěšení obdrží 
Městský Úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka  
Obecní úřad Stará Paka, IDDS: ytha6e6 
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