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Opatření obecné povahy
(veřejná vyhláška)
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, příslušný správní orgán
podle §77 odst.1 písm.c), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), rozhodl v řízení o návrhu Údržby silnic
Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04, Hradec Králové – Plačice, IČ: 27502988 o
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci podle §51 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

zamítá
návrh Údržby silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04, Hradec Králové – Plačice,
IČ: 27502988, podaný dne 10. 2. 2020, ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici II/310
v místě křižovatky se silnicí č. II/311 v obci Deštné v Orlických horách a v místě křižovatky se
silnicí č. III/3107 v k. ú. obce Zdobnice v rozsahu: Doplnění dopravního značení č. C 5a „Sněhové
řetězy“ a č. C 5b „Sněhové řetězy - konec“, z důvodu plynulosti a bezpečnosti silničního provozu
a umístění dopravního značení nepovoluje.

Odůvodnění:
Dne 10. 2. 2020 podal žadatel Údržby silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04,
Hradec Králové – Plačice, IČ: 27502988 návrh o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/310
v místě křižovatky se silnicí č. II/311 v obci Deštné v Orlických horách a v místě křižovatky se silnicí
č. III/3107 v k. ú. obce Zdobnice, spočívající v umístění dopravního značení č. C 5a „Sněhové řetězy“
a č. C 5b „Sněhové řetězy - konec“. Důvodem pro podání uvedené žádosti bylo zvýšení bezpečnosti a
plynulosti provozu na komunikaci, která se v zimních měsících neudržuje (udržuje se průjezdná pouze
pro IZS), je opatřena dopravním značením č. A 22 a dopravním značením č. B 13, přesto mnoho řidičů
tuto značku nebere v potaz a podcení své schopnosti, díky tomu zde dochází ke komplikacím a doprav
ním nehodám. V tomto úseku je velký nárůst dopravy, a to nejen otevřením rozhledny na Velké Deštné,
ale i nedostatku sněhu v nižších polohách a lidé si tu zkracují cestu mezi středisky. Bez sněhových řetězů
se pro mnohé řidiče stává daný úsek nesjízdný. Dopravní značení č. C5 a, b by byly umísťovány pouze
po dobu zimního období.
K návrhu stanovení místní úpravy provozu byla přiložena situace s návrhem umístění dopravního
značení. Navržená úprava byla projednána s Krajským ředitelstvím Policie Královehradeckého kraje,
dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, závazné stanovisko ze dne 6.1. 2020, č.j. KRPH/652/ČJ2020-050706, který souhlasí s úpravou dopravního značení dle předloženého návrhu. Toto stanovisko
dotčeného orgánu je použito jako podklad pro vydání Opatření obecné povahy ale není pro správní orgán
závazné.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, doručil návrh opatření
obecné povahy (oznámení ze dne 2. 3. 2020, č.j: MURK-.OVŽP/6371/20-1238/20/Hol) veřejnou
vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné
povahy změny dopravního provozu na silnici II/310 v místě křižovatky se silnicí II/311 v obci Deštné
v Orlických horách a v místě křižovatky se silnicí č. III/3107 v k. ú. obce Zdobnice byl zveřejněn na
úřední desce Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Obce Zdobnice a Obce Deštné v Orlických

horách, včetně grafické přílohy, po dobu 15-ti dnů, dále také způsobem umožňujícím dálkový přístup
(elektronická úřední deska MěÚ Rychnov n.Kn., obce Zdobnice a obce Deštné v Orlických horách).
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.
V zákonné lhůtě pro podávání připomínek a námitek k návrhu opatření obecné povahy podala námitku
Obec Zdobnice, Zdobnice čp. 1, 516 01 Zdobnice, která na základě návrhu opatření obecné povahy ve
věci umístění dopravního značení na silnici č. II/310 v místě křižovatky se silnicí č. II/311 v obci Deštné
v Orlických horách a v místě křižovatky se silnicí č. III/3107 v k. ú. Malá Zdobnice vyjadřuje v zákonné
lhůtě 30 dnů námitky proti tomuto opatření.
- Zavedením dopravního značení dojde k výraznému omezení pohybu občanů, podnikatelů,
zemědělské, lesní, silniční a komunální techniky v zimním období,
- Absence jakékoliv odstavné plochy před dopravní značkou, kde by měli řidiči sněhové řetězy
instalovat, může docházet ke kolizním situacím a zablokování průjezdu křižovatky k Čertovu
dolu (nejbližší odstavné parkoviště se nachází v Luisině údolí),
- V současné době se na výše zmiňované silnici nachází dopravní značení A22 a informativní
textovou tabulkou ,,Komunikace se v zimním období neudržuje", značení je dle našeho názoru
dostatečné.....
Silniční správní úřad si vyžádal posouzení návrhu a námitky KŘ Policie ČR DI Rychnov nad Kněžnou,
v němž se ze dne 22. 4. 2020 uvádí: Policie ČR, Krajské ředitelství policie KHK, DI v Rychnově nad
Kněžnou po důkladném zvážení oprávněnosti umístění dopravní značky č. C 5a na silnici č. II/310
v úseku Zdobnice – Dešné v Orlických horách došla k závěru, že pro zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v dotčeném úseku silnice by bylo dostačující v zimním období umístit dopravní
značku č. C 15, a,b, která by měla zajistit průjezdnost a obslužnost dotčeného úseku silnice. A proto
umístění dopravní značky č. C5a bychom nedoporučovali.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí posoudil doložené doklady,
odůvodnění návrhu, podané námitky, zvážení oprávněnosti umístění dopravního značení, a na základě
zjištěné skutečnosti rozhodl tak, že podaný návrh umístění dopravního značení č. C 5a „Sněhové řetězy“
a C 5b „Sněhové řetězy - konec“ zamítl.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici II/310 v místě křižovatky se silnicí č. II/311 v obci
Deštné v Orlických horách a v místě křižovatky se silnicí č. III/3107 v k. ú. obce Zdobnice se přímo
dotýkal zájmů žadatele, vlastníka komunikace, 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.
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 n.Kn.
Otisk úředního razítka
Příloha: místo návrhu DZ

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:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
Městský úřad Rychnov n.Kn. – úřední deska a elektr.úř.deska
Obecní úřad Deštné v Orlických horách – úřední deska a elektr.úř.deska
Obecní úřad Zdobnice – úřední deska a elektr. úř. Deska
Město Dobruška – úřední 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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