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Městský úřad Náchod 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Němcové 2020, 547 01 Náchod   
 
 
Sp.zn.:  KS 12224/2016/DSH/A 
Čj.(Če.): MUNAC 78199/2017/DSH/A 
Vyřizuje:  Alena Klimecká  
Tel./mobil: 491 405 168, 773 758 954 
E-mail:   a.klimecká@mestonachod.cz 
 
 
Datum:  5. 12. 2017 
 

V E Ř E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

Opatření obecné povahy 
       
         Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako  příslušný správní 
orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění na základě ust. § 
171 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 
k žádosti  Města Náchoda, Masarykovo nám. 40, Náchod, IČ: 00272868,   o z n a m u j e 
 

návrh stanovení místní úpravy provozu 
 
na místní komunikaci Za Řekou, kat. území Staré Město nad Metují a to umístěním 
svislého trvalého dopravního značení č. C7a – Stezka pro chodce, dle grafického 
znázornění v příloze návrhu 
 
za podmínek: 
Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení 
Velikost dopravního značení:        základní rozměrová řada 
Provedení dopravního značení:     reflexní 
Platnost úpravy:                             TRVALE 
Důvod: zabránění pádu cyklistů ze schodů na místní komunikaci, ulice Za Řekou – lávka přes 
řeku Metuji           
 
Odpovědná osoba za provedení dopravního značení: 
Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov 181, Náchod, Petr Matyska tel. 736 753 726. 
 
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu: 
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního    
plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu 
uvedeného v tomto stanovení.  
2)   Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy 
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nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního 
profilu komunikace. 
3)   V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj 
značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od 
vnějšího okraje zpevněné krajnice). 
4)   Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci 
z 50 m. 
5)   Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí 
být dotčeny. 
6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 1, 3, 5, 
10 vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899 -1, ČSN EN 1436 a splňovat podmínky uvedené 
v publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní značení na  pozemních komunikacích, schválené 
MD ČR, pod č.j. 532/13-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013.  
7)   Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas 
příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob 
uchycení nebo provedení a přesné  místo umístění dopravního značení, případně zařízení.    
8)   Žadatel je povinen instalovat, udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní 
zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního 
značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady. 
 
Odůvodnění: 
Město Náchod, Masarykovo nám. 40, Náchod, IČ: 00272868 požádalo Městský úřad Náchod, 
odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci  Za Řekou kat. území Staré Město nad Metují. 
Jedná se o umístění svislého trvalého dopravního značení č. C7a – Stezka pro chodce viz 
situace. 
Důvodem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu – zabránít pádu cyklistů ze schodů. 
 
K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované úpravy provozu a písemné vyjádření 
příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod  
čj. KRPH-106443/ČJ-2017-050506 ze dne 30. 11. 2017, k tomuto návrhu.  
 
Správní orgán žádost posoudil dle platné správní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle  
vyhlášky č. 294/2015 Sb. zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora 
uvedeném znění.    
       
Poučení: 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, i jiné 
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou 
podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu 
ve  lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Zmeškání úkonu nelze prominout.  
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Otisk úředního razítka                                                          
 
Ing. Radka Konárková v. r. 
pověřená vedením  odboru  dopravy  
silničního hospodářství 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Alena Klimecká     
                                          
                         
 
  
         Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že písemnost se 
vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje MěÚ Náchod na dobu min. 
15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje.  
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.  
 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………                                      Sejmuto dne: …….................. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:   ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Razítko, podpis, oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup. 
 
                                                                                                   
Rozdělovník: 
I/ účastníci řízení: 
l)  Město Náchod 
2) ostatní – veřejná vyhláška 
     Městský úřad Náchod – úřední deska 
 
II/ Dotčené orgány a instituce: 
Policie ČRKŘP KK ÚO  DI Náchod 
 
 
 
 
Počet listů/počet příloh: 4/1x situace 
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