Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.:MURK-OVŽP/30540/22-5986/22/Hol

V Rychnově nad Kněž. dne 27. září 2022

Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
Vyřizuje: Holakovská Radka
Telefon: 494509655, 773 760 547
E-mail:radka.holakovska@rychnov-city.cz
Přílohy: výkres- situace SDZ

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, silniční správní
úřad příslušný ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na
silničních II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, podle
ustanovení §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném
znění, podle ustanovení § 77 odst.1. písm. c) citovaného zákona, po vyjádření Policie České republiky,
Krajské ředitelství Policie Královehradeckého kraje, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne
22.9.2022, č.j. KRPH-101067/ČJ-2022-050706

stanovuje
přechodnou úpravu dopravního značení na místních komunikacích v Rychnově nad Kněžnou, pro
zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravě povrchů komunikací v místě poškození komunikací,
v k. ú. Rychnov nad Kněžnou a k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, dle schémat:
1.místo – MK Na Trávníku ( parc. č. 2959/2 ) – v místě křižovatky se silnicí I/14
2.místo – MK Na Láni (parc. č. 3231)
3.místo – Parkoviště a MÚ Palackého (parc. č. 165/3)
4.místo – MK Wolkerova ( parc. č. 3117/1 – od čp. 1532 po čp. 1216)
6.místo – MK RK, u čp. 71 (parc. č. 321/1) – k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou
7.místo – MK Janáčkova a 5. května ( parc. č. 902/1 – křižovatka ulic 5. května a Janáčkova)
8.místo – MK Ul. Mírová – nájezd na parkoviště před čp. 1466-1465 (parc. č. 2934/5 a 1152/168)

Termín umístění DZ: dle přiložených schémat
1. místo:
3. 10. 2022 frézování s možným průjezdem
6. 10. 2022 úplná uzavírka pro pokládku asfaltových vrstev
Od 26.9.2022 – upozornění na práce, s uvedením termínu, pro
odstranění parkujících vozidel DZ B28 + E13
2. místo:
3. 10. 2022 frézování s možným průjezdem
6. 10. 2022 – 7. 10. 2022 - úplná uzavírka pro pokládku asfaltových vrstev
3. místo:
3. 10. 2022 frézování s možným průjezdem
6. 10. 2022 úplná uzavírka pro pokládku asfaltových vrstev
Od 26.9.2022 – upozornění na práce, s uvedením termínu, pro
odstranění parkujících vozidel DZ B28 + E13
4. místo:
3. 10. 2022 frézování s možným průjezdem
6. 10. 2022 úplná uzavírka pro pokládku asfaltových vrstev
Od 26.9.2022 – upozornění na práce, s uvedením termínu, pro
odstranění parkujících vozidel DZ B28 + E13
6. místo:
3. 10. 2022 – 7. 10. 2022 - úplná uzavírka frézování + pokládka asfaltových vrstev

7. místo:
8. místo:

3. 10. 2022 – 7. 10. 2022 - úplná uzavírka frézování + pokládka asfaltových vrstev
3. 10. 2022 frézování bez možného průjezdu a výjezdu
7. 10. 2022 úplná uzavírka pro pokládku asfaltových vrstev
Od 26.9.2022 – upozornění na práce, s uvedením termínu, pro
odstranění parkujících vozidel DZ B28 + E13

Dopravní značení: A 7a, Z 2, IP 10a, B 1, B 24b, IP 4b, B 2, IS 11 b, IS 11c, P 7, P 8, Z4, E 7b
DZ B28 + DT E13 „Platí od - do“
Žadatel: Strabag, Kladská 1082, 50003 Hradec Králové
Podmínky pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:
1) 5, místo MK Dvořákova – Fibichova – vynecháno, není součástí stanovení dopravního značení.
2) DZ B28 + DT E13 musí být umístěno min. 7dní před zahájením prací.
2) Umístění dopravního značení bude provedeno podle technických podmínek MD ČR „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích č. TP 66 – II vydání“, ze dne 12.12.2003.
3) Umístění dopravního značení bude provedeno dle schématu schváleného KŘ Policie KHK, DI
Rychnov nad Kněžnou a bude umístěno ve smyslu Vyhlášky MDS ČR č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dle
ČSN EN 12899-1.
4) Po dobu prací na lokaci č. 1 – MK Na Trávníku bude vedena objízdná trasa, dojde tedy ke změně
pozice dopravního zařízení (zamezovacích sloupků), bude zajištěno zasunutí výsuvných
sloupků na náměstí a u Lídlu pro průjezd bydlících.
5) Odpovědná osoba za splnění podmínek a umístění DZ zkontroluje: Jiří Lorenc, Lets DZ s.r.o.,
tel. 606642987
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5tým dnem od vyvěšení

Odůvodnění:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 26.9.22
žádost firmy Strabag a.s. Hradec Králové, zastoupené firmou LETS DZ s.r.o. Rychnov n.Kn., o
přechodnou úpravu dopravního značení na místních komunikacích v Rychnově nad Kněžnou, včetně
změny pozice dopravního zařízení (zamezovací sloupky) z důvodu opravy povrchů komunikací v k. ú.
Rychnov nad Kněžnou a k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, v 8mi lokacích, ve dnech 3. 10.
2022 – 7. 10. 2022, frézování – mimo uzavírku, pokládka asfaltových povrchů v úplné uzavírce. Silniční
správní úřad povoluje lokace č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 8. Lokace č. 5, MK Dvořákova a Fibichova není součástí
tohoto dopravního stanovení.
Umístění přenosných dopravních značek bylo projednáno a vydán souhlas KŘ Policie KHK DI
Rychnov nad Kněžnou č.j. KRPH-101067/ČJ-2022-050706 z 22.9.2022, souhlas s dopravním značením
a záborem komunikací vydal i vlastník komunikací Město Rychnov n.Kn. V případě místa č.
1,2,3,5,10,11 je přechodná úprava provozu součástí i rozhodnutí o úplné uzavírce.
Silniční správní úřad přechodnou úpravu dopravního značení povoluje za výše uvedených
podmínek. Musí být splněna podmínka umístění min. 7 dní před vlastním čištěním pro včasnou
informovanost vlastníků motorových vozidel. Stanovení přechodného dopravního značení na silnici č.
I/14 vydal Krajský úřad KHK, Hradec Králové, pod č. j. KUKHK-33639/DS/2022-3 (Vj), dne 23.

9. 2022.
Holakovská Radka
odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

otisk úředního razítka
Toto opatření obecné povahy „Přechodná úprava provozu – Rychnov n.Kn. výspravy vozovky místních
komunikací“ se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno na úředních deskách obecních úřadů
obcí, jejichž správních obvodů se OOP týká, vztahuje-li se k provozu v zastavěném území dotčené obce,
a to po dobu 15-dnů a poté potvrzené vrácené vydávajícímu úřadu.

........................................................
vyvěšeno dne
razítko a podpis oprávněné osoby

..................................................................
sejmuto dne

Rozdělovník:

LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Strabag, Kladská 1082, 50003 Hradec Králové
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – veřejná vyhláška
Městská policie, Rychnov n.Kn. , Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajský úřad KHK, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
KŘ Policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
HZS KHK, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ZZS KHK, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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