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MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JAROMĚŘ
Odbor dopravy a silničního hospodářství

nám. ČSA č.p.18, 551 33  Jaroměř

Č.j: ODSH-1717/2012/2/He
Vyřizuje: Ing. Vladislav Hejda
Telefon: 491 847 144
Datum: 16.5.2012

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
Oznámení návrhu opatření obecné povahy na místní úpravu provozu v Šestajovicích a 

výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní 
úřad s rozšířenou působností (dále jen „silniční správní úřad“) podle ustanovení § 124 odst. 6 
zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  o  změnách  některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění platných změn, obdržel dne 13.4.2012 žádost 
Obce  Šestajovice  o  stanovení  místní  úpravy  provozu  na  místních  komunikacích  obce 
Šestajovice.  Silniční  správní úřad si  k věci  vyžádal  vyjádření  Krajského ředitelství  policie 
Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu územního odboru Náchod, které obdržel 
dne 15.5.2012 pod č.j. KRPH-95-125/ČJ-2012-050506.

V řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a násl. § 173 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných změn, dále podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. 
c) zákona o silničním provozu a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním 
provozu,  silniční  správní  úřad  předkládá  návrh  na  stanovení  místní  úpravy  provozu  na 
místních  komunikacích  v obci  Šestajovice,  který  spočívá  v  instalaci  svislého  dopravního 
značení č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5t a 10t“ a  č. B 4 
s DT  „Zákaz  vjezdu  nákladních  automobilů,  jejichž  celková  hmotnost  převyšuje10t“,  dle 
zákresu v příloze.

V souladu  s ustanovením  §  172  odst.  4  správního  řádu,  může  kdokoliv  k návrhu 
uplatnit písemné připomínky, jestliže se domnívá, že jeho právo a povinnosti mohou být tímto 
opatřením dotčeny. V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu, mohou k tomuto 
návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva a povinnosti 
nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.

Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u silničního správního úřadu - Městský 
úřad  Jaroměř,  odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství,  nám.  ČSA  18,  551 33  Jaroměř. 
Silniční správní úřad vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky a 
námitky a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu.

Odůvodnění:

Zastupitelstvo obce Šestajovice na svém jednání dne 29.2.2012 přijalo usnesení, ve 
kterém navrhuje úpravu dopravního značení v obci spočívající v omezení tonáže na obecních 
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komunikacích, od Voltrových čp. 34 k Dvořákovým čp. 65 10 t, podél zdi Voltrových čp. 34 
5 t, u bytovek 10 t, komunikace ke hřbitovu pro nákladní automobily nad 10 t. 

Nedílnou součástí návrhu je příloha -  Plánek dopravního značení (zákres v Paspartu 
dopravního značení Šestajovice).

Otisk úředního razítka

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

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:


