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Rychnov nad Kněžnou dne 5. dubna 2017

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU – opatření obecné povahy
veřejná vyhláška
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 5. dubna 2017, č.j. KRPH-3387/ČJ-2017-050706

stanovuje
přechodnou úpravu dopravního značení silnice III/3111 v k.ú. z důvodu zajištění kácení stromů – bez
omezení silničního provozu v době od 12.4.2017 do 30.4.2017. V případě nebezpečí pádu větve na
vozovku nebo pohybu techniky bude provoz řízen proškolenými a poučenými pracovníky
provádějící práce.

Žadatel: EUROVIA CS, a.s. závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Důvod: kácení stromů podél komunikace
Termín: 12.4.2017 - 30.4.2017
Podmínky pro umístění dopravního značení :
1) Přechodné dopravní značení bude umístěno dle situace odsouhlasené KŘ Policie KHK, která je
nedílnou součástí tohoto stanovení.
2) Přechodná úprava dopravního značení bude provedena odbornou firmou podle technických
podmínek MD ČR „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ dle
příslušných „Technických podmínek TP 66“.
3) Umístění dopravního značení bude provedeno ve smyslu Vyhlášky MDS ČR č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN 018020.
5) Za správnost umístění a pravidelnou kontrolu dopravních značek a splnění podmínek odpovídá
Jaromír Švec, tel. 605 802 558.
6) Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
7) Zajistit bezpečnost chodců dle souvisejících předpisů a norem (výkopy opatřit zábranami, za
snížené viditelnosti osvětlit, atd.)
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Odůvodnění:
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí stanovil na žádost
společnosti EUROVIA CS, a.s. závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové,
zastoupené panem Ivanem Francem, podané dne 5.4.2017, přechodnou úpravu provozu na
dopravním značení silnice III/3111 pro kácení stromů - bez omezení silničního provozu v době od
12.4.2017 do 30.4.2017. V případě nebezpečí pádu větve na vozovku nebo pohybu techniky bude
provoz řízen proškolenými a poučenými pracovníky provádějící práce.

Poučení:
V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.

Ing. Jiří Mazúch
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy, včetně grafické přílohy, se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být
vyvěšeno na úředních deskách obecních úřadů Obcí, jejichž správních obvodů se Opatření obecné
povahy týká, vztahuje-li se k provozu v zastavěném území dotčené obce, a to po dobu 15-dnů.
Zároveň musí být zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

.........................................................
vyvěšeno dne

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

razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách – veřejná vyhláška
Obec Říčky v Orlických horách – veřejná vyhláška
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – veřejná vyhláška
Krajské Ředitelství Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., Zborovská 1360, 516 01 Rychnov n.Kn.
Záchranná zdravotní služba KHK, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor, Na Spravedlnosti 2010, 51601 Rychnov nad Kněžnou
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