
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/14922/22-2572/22/Hol                  Rychnově nad Kn. dne 14. června 2022 
Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování 

Vyřizuje: Holakovská Radka 

Telefon: 494509655, 773 760 547 

E-mail:radka.holakovska@rychnov-city.cz 

příloha: 2 listy+ příloha mapová situace 

 
 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU  
veřejnou vyhláškou 

 
              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 

4. 5. 2022, č.j. KRPH-48839/ČJ-2022-050706 

 

s t a n o v u j e 

 
     přechodnou úpravu dopravního značení na silnici č. II/319, II/310 v obci Pěčín, k. ú. Pěčín u 

Rychnova nad Kněžnou, spočívající v umístění přenosných dopravních značek z důvodu zajištění 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z důvodu konání kulturní akce – Oslava 130 let výročí 

založení Sboru dobrovolných hasičů obce Pěčín. 

 

 

Umístění: silnice č. II/319, II/310, dle mapové situace v obci Pěčín, k. ú. Pěčín u Rychnova nad 

Kněžnou, DZ č. B 20a (30). 

 

                    

Žadatel:  Obec Pěčín, Pěčín č. p. 207, 517 57 Pěčín 

 

Termín:  25. 6. 2022 

 

 

Podmínky pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky: 

 

1) Bude splněny všechny podmínky stanoviska KŘ Policie DI Rychnov nad Kněžnou, ze dne 4. 5. 

2022, č. j. KRPH-48839/ČJ-2022-050706. 

-   Z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu akce umístěte 

dopravní značky dle přiloženého situačního náčrtu. Dopravní značení je nutno průběžně 

kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat. 

- Celá akce bude zajištěna dostatečným počtem řádně proškoleným pořadatelů 

v retroreflexních vestách, kteří zajistí organizování parkování na odstavných parkovištích, popř. 

na místních komunikacích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích (je nutno zajistit průjezdnost silnic a MK). 

- Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 

mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz


provádějí pravidla provozu na pozemních a komunikacích. Dodržte zásady umisťování podle 

platných technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikost dle ČSN EN 

12899-1. 

2)   Za umístění a pravidelnou kontrolu přechodné úpravy odpovídá Michal Grund, tel. 603 870 506. 

 

 

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

Odůvodnění: 
       Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí obdržel žádost o 

přechodnou úpravu provozu pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z důvodu konání 

kulturní akce – Oslava 130 let výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Pěčín, silnice II/319, 

II/310 v obci Pěčín, k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou. 

      Umístění přenosných dopravních značek bylo projednáno a byl vydán souhlas KŘ Policie KHK 

DI Rychnov nad Kněžnou KRPH-48839/ČJ-2022-050706, ze dne 4. 5. 2022. 

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

 
 

 

                                                                                            v.r.   Radka Holakovská 

                                                                                odbor výstavby a životního prostředí 

                                                                                Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

 

 

 
Toto opatření obecné povahy „Přechodná úprava provozu – II/319, II/310 Pěčín, 130 let založení SDH 

Pěčín“ 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 musí 

být vráceno MěÚ Rychnov nad Kněžnou. 

 

 

 

 

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

vyvěšeno dne                                                                         sejmuto dne 

razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

      Obec Pěčín, Pěčín č. p. 207, 517 57 Pěčín 

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

      OÚ Pěčín, Pěčín čp. 207, 517 57 Pěčín – veřejná vyhláška 

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

      Správa silnic KHK, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí 
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