
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/16533/21-2883/21/Hol     V Rychnově nad Kněžnou dne 29. června 2021 
Oddělení silničního úřadu 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 odsouhlasení Policií České 

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

Kněžnou, stanovisko KRPH-53885/ČJ-2021-050706, ze dne 10. června 2021  

s t a n o v u j e 

 
přechodnou úpravu dopravního značení na silnici II/310 v obci Zdobnice, z důvodu zajištění 

stavebních prací při výstavbě chodníku a opěrné zdi podél silnice, k. ú. Malá Zdobnice. 

 

 

Umístění: dle přiloženého schéma pro posuvná pracovní místa v max. délce 50m. 

Dopravní provoz bude řízen dopravními značkami P7 a P8 do délky 50m.  

Delší úseky, (v nepřehledných místech nebo nezbytných případech – výstavba opěrné zdi), budou řízeny 

semaforovou soustavou. 

                                                         

             

Žadatel/zhotovitel stavby: KENVI CZ s. r. o., Markova 191/9, 500 04 Hradec Králové, IČO: 28825039,         

zast. LETS DZ s. r. o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 06569030 

              

 

Termín:    1. 7. 2021 – 31. 10. 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, 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. Nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti. 

3)   Průjezdní pruh zůstane volný min. 2,75m,  

4)  Za umístění a pravidelnou kontrolu přechodné úpravy odpovídá p. Jiří Lorenc, tel. 606 642 987 

 

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ihned v termínu výše uvedeném 
 

mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz


Odůvodnění: 
      Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 20.6.2021 

žádost od firmy KENVI CZ s. r. o., Markova 191/9, 500 04 Hradec Králové, IČO: 28825039, zast. LETS 

DZ s. r. o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 06569030 o přechodnou úpravu 

dopravního značení na silnici II/310 v obci Zdobnice, z důvodu zajištění výstavby chodníku a opěrné 

zdi podél silnice, k. ú. Malá Zdobnice Povolení dopravního značení je součástí povolení zvláštního 

užívání silnice II/310. Stavba navazuje na povolení, platné do 31. 12. 2026, tedy opatření obecné povahy 

nabývá účinnosti ihned od vydání. 

      Silniční správní úřad přechodnou úpravu dopravního značení povoluje za výše uvedených 

podmínek.  

 

 

 

 
                                                                                               Holakovská Radka 

                                                                                odbor výstavby a životního prostředí 

                                                                                Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy „Přechodná úprava provozu – II/310 Zdobnice – chodníky, opěrná zeď“ 

se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž 

správních obvodů se OOP týká, a to po dobu 15-dnů a poté potvrzené vrácené vydávajícímu úřadu. 

 

 

 

 

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

vyvěšeno dne                                                                         sejmuto dne 

razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 
Rozdělovník: 

     LETS DZ s.r.o, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

     MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – veřejná vyhláška 

     Obec Zdobnice, Zdobnice čp. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

     Obecní úřad Zdobnice, Zdobnice čp. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – úřední deska 

     Správa silnic KHK, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

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