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MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JAROMĚŘ
Odbor dopravy a silničního hospodářství

nám. ČSA č.p.18, 551 33  Jaroměř

Č.j: ODSH-1717/2012/3/He Obec Šestajovice
Vyřizuje: Ing. Vladislav Hejda Šestajovice č.p. 70
Telefon: 491 847 144 551 01  Jaroměř
Datum: 25.6.2012

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - místní úpravu provozu v obci Šestajovice

Městský  úřad  Jaroměř,  odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství,  rozhodující 
v přenesené působnosti  podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění, jako věcně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění, na základě žádosti 
obce  Šestajovice  o  stanovení  místní  úpravy  provozu  na  místních  komunikacích  v  obci 
Šestajovice, po vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního 
inspektorátu územního odboru Náchod č.j. KRPH-95-125/ČJ-2012-050506,

vydává stanovení dopravního značení
formou opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 správního řádu takto:

Obci Šestajovice se na místních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. 
c)  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích,  v platném  znění, 
stanovuje místní úpravu provozu v katastrálním území Šestajovice u Jaroměře takto:
 

1. Na místní komunikaci p.č. 125 od Voltrových čp. 34 k Dvořákovým čp. 65 dopravní 
značení č. B 13 10 t „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 10 t“.

2. Na místní komunikaci p.č. 131/1 podél zdi Voltrových čp. 34 dopravní značení č. B 13 
5 t „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t“.

3. Na místní komunikaci p.č. 63 u bytovek dopravní značení č. B 13 10 t „Zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 10 t“. 

4. Na místní komunikaci p.č. 233/3 ke hřbitovu dopravní značení č.  B 4 + dodatková 
tabulka č. E 5 10 t „Zákaz vjezdu nákladních automobilů, jejichž celková hmotnost 
převyšuje 10 t“.

Místní úprava silničního provozu bude provedena dle zakreslení v pasportu dopravního 
značení Šestajovice, který je nedílnou přílohou tohoto stanovení.

Dopravní  značení  bude provedeno podle  TP 65 (druhé  vydání)  „Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích“, dále podle ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní 
značení“, zákona č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb., za těchto podmínek:

1. Při provádění prací v rámci umístění dopravních značek a jejich následné údržbě musí 
být v maximální míře brán ohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

2. Velikost dopravního značení bude základní v provedení reflexní.
3. Za provedení dopravního značení dle výše uvedených podmínek zodpovídá Jaroslav 

Cejnar, starosta Obce Šestajovice.
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O D Ů V O D N Ě N Í

Uvedená  místní  úprava  silničního  provozu  byla  navržena  Zastupitelstvem  obce 
Šestajovice  na svém jednání  dne 29.2.2012. Obecní  úřad s rozšířenou působností  Jaroměř 
(dále jen „správní úřad“) obdržel dne 13.4.2012 žádost obce Šestajovice o stanovení místní 
úpravy se zákresem v pastoru dopravního značení. 

Správní úřad si k věci vyžádal stanovisko dopravního inspektorátu, které obdržel dne 
15.5.2012 pod č.j. KRPH-95-125/ČJ-2012-050506. 

Správní  úřad  vydal  dne  16.5.2012  veřejnou  vyhlášku  o  oznámení  návrhu opatření 
obecné povahy dle ust. § 171 a násl. § 173 správního řádu s výzvou o uplatnění připomínek 
nebo námitek. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách obce Šestajovice a 
města Jaroměře. Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách města Jaroměř a 
obce Šestajovice spolu s grafickou částí předmětného stanovení. V rámci veřejného vystavení 
nebyla podána žádná připomínka ani uplatněna námitka proti návrhu opatření obecné povahy 
podle § 172 odst. 5 správního řádu. 

Výše  uvedené  dopravní  značení  se  stanovuje  podle požadavku  obce  Šestajovice. 
Důvodem je nadměrné poškozování živičného povrchu komunikací těžkými vozidly.  

P o u č e n í:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
Proti  opatření  obecné  povahy  nelze  podle  §  173  odst.  2  správního  řádu  podat  opravný 
prostředek.

   Jana Hájková v.r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní. 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní 
den  po  posledním (patnáctém)  dni  vývěsní  lhůty.  Po  uplynutí  lhůty  a  vyznačení  údajů  musí  být 
vyhláška  neprodleně  vrácena  zpět  správnímu  úřadu.  Zároveň  žádáme  o  zveřejnění  písemnosti  
způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení těchto skutečností. 

Doručí se:
Obec Šestajovice k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Jaroměř k vyvěšení na úřední desce
Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní 
inspektorát, Plhovská 1176, 547 45  Náchod

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desce elektronicky dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
umožňující dálkový přístup:
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