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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad jako věcně a
místně příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací, dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o
silničním provozu“), v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem, Hradební 772/12, 110 00 Praha 1 - Oddělení územní správy nemovitého majetku
Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (Provozní středisko 0518,
517 21 Týniště nad Orlicí), IČO: 601 62 694, (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném
vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
územní odbor Rychnov nad Kněžnou - dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne
18.12.2018, pod čj. KRPH-119064/ČJ-2018-050706,

stanovuje
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, místní
úpravu provozu na pozemní komunikaci par. č. 2446/5 v k.ú. Týniště nad Orlicí,
spočívající v umístění svislého a vodorovného dopravního značení na parkovací ploše před
hlavním vchodem do vojenského zařízení 5512 Týniště nad Orlicí, dle příloh č. 1 - 3.
Upozorňujeme na nutnost doplnění dopravního značení o informativní značku provozní č. IP
12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku u
místa vyznačeného vodorovnou dopravní značkou - Označení stání a parkovišť V 10f
„Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu
těžce pohybově postiženou“
Za podmínek:
Dopravní značení: stálé svislé a vodorovné dopravní značení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: TRVALE
Důvod: označení míst pro parkování
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz

IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
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Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: AHNM - Provozní středisko
0518, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel.: 973 247 134

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1. Při umísťování stálého svislého a vodorovného dopravního značení bude postupováno, dle
vyjádření
schváleného
Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie
Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním
inspektorátem /dále jen Policie ČR/ ze dne 18.12.2018, pod čj. KRPH-119064/ČJ-2018050706.
2. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržení zásady umisťování
podle platných technických podmínek TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“, TP 133 „ Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích“, ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značky - část 1: Stálé dopravní
značky a ČSN EN 1436+A1, „Vodorovné dopravní značky – požadavky na dopravní
značení“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN ČN
12899-1.
3. Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupu veřejného osvětlení a nesmí
zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
4. V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úrovní
vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,2 m od okraje vozovky nebo chodníku
(uvozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
5. Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci
z 50 m.
6. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí
být dotčeny.
7. Před instalací dopravního značení, 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 dopravního zařízení

Odůvodnění:
Dne 10.01.2019 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Odboru dopravy –
obecnímu živnostenskému úřadu, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení místní
úpravy provozu na pozemní komunikaci par. č. 2446/5 v k.ú. Týniště nad Orlicí. K žádosti
bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, ke kterému bylo při
návrhu stanovení místní úpravy přihlédnuto. Nové svislé a vodorovné dopravní značení
bude umístěno na parkovací ploše před hlavním vchodem do vojenského zařízení 5512
Týniště nad Orlicí, dle příloh č. 1 - 3.
K návrhu dopravního značení, pro stanovení místní úpravy provozu, se vyjádřil příslušný
orgán Policie ČR, který vydal dne 18.12.2018 pod čj. KRPH-119064/ČJ-2018-050706
souhlasné stanovisko. Správní orgán podnět posoudil dle platné právní 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., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci par. č. 2446/5 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Tento návrh byl zveřejněn
v souladu s ust. § 172 správního řádu.
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Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci pod čj.: MUKO-982/2019-nk ze dne 14.01.2019 bylo vyvěšeno v období
od 14.01.2019 do 30.01.2019 na úřední desce Města Týniště nad Orlicí a v období od
14.01.2019 do 14.02.2019 na úřední desce Města Kostelec nad Orlicí.
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle ust. § 172 odst. 4 a 5 správního
řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo námitky. K návrhu opatření obecné povahy
mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u správního úřadu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohli být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není
třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad při vydání
tohoto opatření obecné povahy vycházel především z obsahu žádosti žadatele, ze
souhlasného stanoviska
Policie ČR ze dne 18.12.2018 pod čj. KRPH-119064/ČJ-2018050706 a dále z místní znalosti. Na základě všech těchto skutečností správní orgán vyhověl
žádosti žadatele v plném rozsahu a v opatření obecné povahy stanovil podmínky pro místní
úpravu provozu na pozemní komunikaci par. č. 2446/5 v k.ú. Týniště nad Orlicí, jako
opatření obecné povahy.
Umístění výše uvedených svislých a vodorovných dopravních značek, dle tohoto stanovení
místní úpravy provozu na předmětné pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek. Dle
§ 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze
posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let
od účinnosti opatření.

„otisk úředního razítka“

z p. Nikola Kopecká
referentka Odboru dopravy –
obecního živnostenského úřadu
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Týniště nad Orlicí. Žádáme
dotčený úřad, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátil potvrzený dokument
zpět zdejšímu úřadu.
Patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá toto opatření účinnosti.
Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu,
který opatření obecné povahy vydal.

Datum vyvěšení: ………………………..

Razítko a podpis oprávněné
………………………..

osoby,

Datum sejmutí: …………………………..

potvrzující

vyvěšení a

sejmutí dokumentu:

Razítko:

Účastníci řízení:
1. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 00 Praha 1 Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice (Provozní středisko 0518, 517 21 Týniště nad Orlicí), IČO:
601 62 694

Ostatní – veřejná vyhláška:
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
- Městský úřad Týniště nad Orlicí – úřední deska

Dotčené orgány:
1. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad
Kněžnou, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545
Přílohy:
Situační plánek č. 1 - 3
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