
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/11236/21-305/21/No           V Rychnově nad Kněž.  dne 27. dubna 2021 
Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování 

Vyřizuje: Nováková Lidmila 

Telefon: 494509654 

E-mail:lidmila.novakova@rychnov-city.cz 

Přílohy: výkresy 

 
 

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 odsouhlasení Policií České 

republiky, Krajské ředitelství Policie Královehradeckého kraje, dopravní inspektorát Rychnov nad 

Kněžnou ze dne 26.2.2021 

s t a n o v u j e 

 
     přechodnou úpravu dopravního značení na objízdné trase uzavírky II/318 Častolovice, ul. 

Komenského v ORP MěÚ Rychnov nad Kněžnou  

- Pro vozidla do 3,5t – Častolovice - Čestice – Lično – Třebešov – směr Solnice, Rychnov n.Kn. 

- Pro vozidla nad 3,5t – Častolovice – Vamberk – Rychnov n.Kn. – Solnice 

Na silnicích: II/319, II/318, II/321, III/3211, II/320, III/3209, III/30431, II/321p, III/32118h 

 

 

Umístění:  dle přiloženého schéma                  

                    

Žadatel:  Swietelsky stavební s.r.o, Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové 

 

Termín:     25. 5. – 6.6. 2021 

 

 

Podmínky pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky: 

1)  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. 

2)   Umístění dopravního značení bude provedeno dle schématu schváleného KŘ Policie KHK, OŘ-

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. 

3)     Zhotovitel prací splní všechny podmínky stanovené v rozhodnutí o uzavírce, stanoviska Policie 

ČR a správce silnice, uzavírka musí být zkrácena na co nejkratší dobu. 

4)  dopravního značení po ukončení uzavírky bude uvedeno do původního stavu. 

5)  Za umístění a pravidelnou kontrolu přechodné úpravy odpovídá p. Václav Šantora, 

stavbyvedoucí, tel. 608820414 

 

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5-tým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 

mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz


Odůvodnění: 
      Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 12.1.2021 

žádost o přechodnou úpravu provozu pro značení na objízdné trasy při rekonstrukci ul. Komenského 

v Častolovicích za úplné uzavírky v termínu 6.4.-24.5.2021, spočívající v umístění přenosných 

dopravních značek na silnicích II. a III. tříd v ORP MěÚ Rychnov nad Kněžnou. Dne 23.4.2021 požádal 

o prodloužení umístění dopravních značek do 6.6.2021. Stanovení přechodné úpravy provozu je součástí 

rozhodnutí o prodloužení uzavírky silnice II/318 vydané MěÚ Kostelec nad Orlicí.   Umístění 

přenosných dopravních značek bylo projednáno a vydán souhlas KŘ Policie KHK DI Rychnov nad 

Kněžnou dne 26.2.2021, č.j. KRPH-14662/ČJ-2021-050706. Prodloužení bylo odsouhlaseno dne 

27.4.21 s novým termínem 6.6.2021.  

      Silniční správní úřad úpravu dopravního značení povoluje za výše uvedených podmínek. 

 

 
 

                                                                                              Nováková Lidmila v.r. 

                                                                                odbor výstavby a životního prostředí 

                                                                                        Městský úřad Rychnov n.Kn. 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Toto opatření obecné povahy „Přechodná úprava provozu – objízdná trasa Městyse Častolovice, 

prodloužení“ 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. Zároveň musí být zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poté 

bude potvrzené vráceno. 

 

 

 

........................................................                             .................................................................. 

vyvěšeno dne                                                                         sejmuto dne 

razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

     Swietelsky stavební s.r.o, Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové 

     MěÚ Rychnov nad Kněžnou – veřejná vyhláška 

     MěÚ Solnice, Vamberk – veřejná vyhláška 

     OÚ Lično, Třebešov – veřejná vyhláška 

     KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn. – DS 

     MěÚ Kostelec n.Orl. – silniční úřad 
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