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 Žadatel: Helena Malá, bytem Dolní Nemojov 260, 544 61 Nemojov – Dolní Nemojov 

 
 

Oznámení veřejnou vyhláškou  
 

Opatření obecné povahy  
stanovení místní úpravy provozu  

 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního 
hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě 
ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 12.05.2020 podaného Helenou Malou, bytem Dolní 
Nemojov 260, 544 61 Nemojov – Dolní Nemojov  (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem 
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem 
Trutnov, dopravním inspektorátem pod čj.: KRPH-956-81/ČJ-2016-051006 ze dne 11.04.2016 ve smyslu 
ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.  
 
 
 

stanoví místní úpravu provozu 
 

 
 
v obci Nemojov na veřejně přístupné účelové komunikaci (p.p.č. 460/5 k.ú. Dolní Nemojov) a nově 
vzniklé účelové komunikaci (p.p.č. 460/10 k.ú. Dolní Nemojov) a to umístěním trvalého dopravního 
značení, které upravuje přednost vozidel projíždějících napojením výše uvedených komunikací, 
v rozsahu grafické přílohy. 

 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada  
 
Provedení dopravního značení: svislé dopravní značení na pozinkované trubce ukotvené do betonové 
patky za dodržení průjezdního a průchozího prostoru. 

 

 Nově umístěné svislé dopravní značení:  

 1x P2 (Hlavní pozemní komunikace)  

 1x P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!)  
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Důvod: návrh dopravního značení upravuje přednost vozidel projíždějících připojením nově vybudované 
komunikace a stávající veřejně přístupné účelové komunikace. 
 
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:  
Dita Malá, bytem Dolní Nemojov 260, 544 61 Nemojov – Dolní Nemojov, tel. 777 121 099 
 

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:  
1) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s 

metalizovaným povrchem a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.  

2) 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).  

3) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 
m.  

4) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 
65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.  

5) 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. V 
případě, že dopravní značení bude umístěno mimo pozemek komunikace, musí si žadatel 
obstarat souhlas vlastníka pozemku dotčeného umístěním dopravního značení.  

6) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, pokud nedošlo k dohodě se 
správcem komunikace o převodu dopravního značení.  

 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního 
hospodářství si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný 
zájem.  
 
 
Odůvodnění 

Helena Malá, bytem Dolní Nemojov 260, 544 61 Nemojov – Dolní Nemojov požádala Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství o návrh 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Nemojov. 

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, 
územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vydaný pod čj.: KRPH-956-81/Čj-2016-051006, 
ze dne 11.04.2016. 

Umístěno bude trvalé dopravní značení P2 (Hlavní pozemní komunikace) a P6 (Stůj, dej přednost v 
jízdě!) v rozsahu grafické přílohy, jež byla upravena dle podmínky dopravního inspektorátu Trutnov. 
Důvodem stanovení místní úpravy provozu je potřeba upravit přednost vozidel projíždějících napojením 
nově vybudované obslužné komunikace (p.p.č. 460/10 k.ú. Dolní Nemojov) a stávající veřejně přístupné 
účelové komunikace (p.p.č. 460/5 k.ú. Dolní Nemojov). 

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy 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., 
v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil místní úpravu provozu ve shora uvedeném znění. 

V souladu s § 25 a § 172 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byl dne 
18.05.2020 návrh opatření obecné povahy č.j. MUDK-ODP/37795-2020/fof10763-2020  vyvěšen na 
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úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a dne 19.05.2020 na úřední desce Obce 
Nemojov, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup,  s poučením pro dotčené osoby o možnosti a 
lhůtách k podávání písemných námitek. 

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani námitky. 

 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
 
Otisk razítka 
 
 
 
Oprávněná úřední osoba: 
Bc. Alena Fofová v.r. 
odborný referent 
oddělení dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 
Příloha 

 Situační plánek 
 
 
 
 
 

 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno min. 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje a na úřední desce obce Nemojov a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Tímto prosíme obec Nemojov o vyvěšení písemnosti a její vrácení s potvrzením o vyvěšení. 
 
 
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 umožňujícím 
dálkový přístup 
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Obdrží: 
Žadatel: 
Helena Malá, Dolní Nemojov č.p. 260, 544 61  Nemojov 
 
ostatní – veřejná vyhláška 

 Dvůr Králové nad Labem 

 Nemojov 
  
dotčené správní úřady 
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, 
IDDS: urnai6d 
 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 
  
dále obdrží 
Obecní úřad Nemojov, IDDS: pb5a6b2 
 sídlo: Dolní Nemojov č.p. 13, 544 61  Nemojov u Dv.Králové n.L. 
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Příloha – Situační plánek 
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