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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, silniční správní úřad podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán státní 

správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, postupem 

v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě návrhu Města Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, IČO: 00275492, 

podaného dne 23. 02. 2022, po projednání s Krajským ředitelstvím policie Královehradeckého kraje, 

dopravním inspektorátem v Rychnově nad Kněžnou, písemné stanovisko ze dne 7. 10. 2021, č.j. KRPH-

92268/ČJ-2021-050706 

vydává podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanovení místní úpravy provozu  

 

na místní komunikaci č. 7 c Roští, ve městě Vamberk, k. ú. Vamberk 
 

• Osazení DZ č. B 11 s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Mimo dopravní obsluhy“   

a DT č. E 3 a (150 m)  

              dle mapové situace 

 

Podmínky pro umístění dopravního značení: 

1) Místní úprava dopravního zařízení bude instalována dle schváleného schéma. Budou dodrženy 

zásady umisťování podle platných technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích“,  

2) Umístění dopravního zařízení bude provedeno ve smyslu Vyhlášky č. 294/2015  Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN 

EN 12899-1 „Stále svislé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky“. Nutno použít 

retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1. 

3) Dopravní značení a zařízení bude umístěno na náklady žadatele.  

4) Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy DZ: p. Luděk Luňák – jednatel, VAMBEKON s. r. o., 

tel: 778 777 858. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

            Na základě návrhu Města Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk, IČO: 00275492, 

podaného dne 23. 02. 2022 o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 7 c Roští ve 

Vamberku, v k. ú. Vamberk, bylo podle ust. § 171 a následné části šesté správního řádu zahájeno řízení, 

na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na 

pozemní komunikaci v k. ú. Vamberk.  Důvod změny dopravního značení: Komunikace V Roští 

navazuje na sportovně rekreační lokalitu V Lukách. V celé lokalitě je zvýšený pohyb chodců a cyklistů, 

včetně dětí. Svým charakterem se jedná o obslužnou komunikaci pro vlastníky přilehlých pozemků a 

údržbu, využívána je pak právě pěšími a cyklisty. Dopravní obslužnost bydlících v lokalitě Roští je 

zajištěna po silnici III. třídy č. III/319 4. Možnost vjezdu dopravní obsluhy bude zajištěna. Umístěním 

dopravního značení dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v daném úseku. 

Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán a byla přiložena koordinační situace a písemné 

vyjádření Krajského ředitelství Policie Královehradeckého kraje, dopravním inspektorátem v Rychnově 

nad Kněžnou, ze dne 7. 10. 2021, č.j. KRPH-92268/ČJ-2021-050706. 
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     Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, doručil návrh opatření 

obecné povahy (oznámení ze dne 7. 3. 2022, č.j. MURK-OVŽP/7587/22-1403/22/Hol) veřejnou 

vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné 

povahy úpravy dopravního provozu na komunikaci byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Rychnov nad Kněžnou a Městského úřadu Vamberk, včetně grafické přílohy po dobu 15-ti dnů, dále 

také způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska).  

     Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby 

podávaly písemně své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné 

připomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 

s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti 

návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ve lhůtě do 30-ti dnů od zveřejnění.  

    Návrh stanovení místní úpravy provozu na obslužné komunikaci ve Městě Vamberk se přímo dotýkal 

zájmů žadatele, dále vlastníků nemovitostí sousedících s průjezdním úsekem této komunikace, na níž 

má být umístěno dopravní zařízení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na této pozemní 

komunikaci.  

 

Rozhodnutí o námitkách: 

Žádné námitky nebyly občany vzneseny. 

 
 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí vydal stanovení místní 

úpravy provozu na komunikaci ve Městě Vamberk, k. ú. Vamberk, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o 

silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie a souhlasu správce silnice jako 

opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.  

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem od vyvěšení dle §173 odst. 1 správního řádu. 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

         

            Holakovská Radka 

                                   odbor výstavby a životního prostředí 

                                   Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

 

Příloha jako nedílná součást stanovení ve Městě Vamberk. 

Situace změny dopravního značení  

 

 

Toto opatření obecné povahy 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.  

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………              Sejmuto dne:……………………………… 

                   

razítko a podpis oprávněné osoby                

 

 

 

Doručeno:    

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 

Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk - úřední deska a elektr.úř.deska 

Městský úřad Rychnov n.Kn., Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – úř. deska a elektr.úř.deska 

Na vědomí: 

KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn. Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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