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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné 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 ze dne 30.08.2022 podané společností 
NADOZ, s.r.o., IČ 49283171, Kumburský Újezd 24, 509 01  Nová Paka a (dále jen "žadatel"), po 
předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje, územní odbor Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín, čj. KRPH-88862-3/ČJ-2022-050406 ze dne 17.08.2022, 
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

s t a n o v í 

přechodnou úpravu provozu od 09.09.2022 do 16.06.2022 umístěním dopravního značení na silnici II/284 na 
poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka - ulice Revoluční, z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační před 
čp. 177, dle typového schéma, které je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

 

Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví následující podmínky: 
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s předloženým situačním zákresem. 
2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.  
3. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 

Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín, čj. KRPH-88862-3/ČJ-2022-
050406 ze dne 17.08.2022: 
- Výše uvedené bude provedeno podle přiloženého schématu, který je nedílnou součástí vyjádření. 
- Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle 

obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických 
podmínek TP 66.  

- V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní 
značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude 
dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno. 

- Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních 
zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s 
příslušnými ČSN týkajících se dopravního značení a zařízení, resp. s TP 66 - „Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích" – Schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 21/2015-120-
TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.  

4. Odpovědná osoba za osazení dopravního značení a za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – 
odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou 
dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je NADOZ, s.r.o., Partik Militký U Sopky 1878, 
509 01 Nová Paka, tel. 603 772 447. 

 

Odůvodnění: 

Dne 30.08.2022 NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 01  Nová Paka, podala zdejšímu správnímu orgánu 
žádost o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu zajištění bezpečnosti provozu v souvislosti provedením 
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stavby přípojky splaškové kanalizace ve Staré Pace. Na tuto úpravu byla vypracována projektová dokumentace, 
která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie a projednána s vlastníkem komunikace.  

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, 
dopravní značení v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. 
vydání, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto stanovení. 

 

 

 

Poučení účastníků: 

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

Opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Ježová, DiS. 
vedoucí stavebního odboru 

  
 
 

 
Příloha: 
- Situace dopravního značení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

 

Vyvěšeno dne……………………………………. Sejmuto dne……………………………. 
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Obdrží: 
Účastníci řízení 
NADOZ, s.r.o., Kumburský Újezd čp. 24, 509 01  Nová Paka 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
  
Dotčené správní orgány 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d 
  
Na vědomí 
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6 
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