
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/21714/21-3617/21/No           V Rychnově nad Kněž.  dne 13. srpna 2021 
Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování 
Vyřizuje: Nováková Lidmila 

Telefon: 494509654 

E-mail:lidmila.novakova@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 

s t a n o v u j e 

 
přechodnou úpravu dopravního značení na silnici II/319 v obci Pěčín, při zajištění havarijního stavu 
vozovky v km 12,320 – 12,345 silnič. Staničení.  
 

Umístění: doplnění stávajícího povoleného dopravního značení pro zúžení vozovky o semaforovou 
soustavu a DZ B 13 zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t přes inkriminované místo + DT E13 „mimo IZS a 
linky BUS“, což je doplněno objízdnou trasou přes Slatinu nad Zdobnicí DZ IS11c+B13+E13+E3a i 

v obci Pěčín a Javornice v křižovatkách  – viz přiložené situace  

                  

             

Žadatel:  Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, středisko Rychnov nad Kněžnou 

              

 

Termín:        od 13. 8. 2021   do opravy konstrukčních vrstev vozovky 

 

 

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)   Uzavírka silnice pro vozidla nad 3,5 t bude řešena dodatečným povolením 

4)   O uzavírce a přechodné úpravě provozu musí být informováni všichni občané a firmy sídlící 
podél této silnice v obci. 

 

Za umístění a pravidelnou kontrolu přechodné úpravy provozu a zajištění dodatečného povolení 
omezení z důvodu havárie odpovídá p. Jiří Dvořák, vedoucí oddělení silniční sítě, tel. 
721033197 

 



Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ihned od vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

Odůvodnění: 
      Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 13.8.21 

podnět pro doplnění dopravního značení a vyznačení objízdné trasy pro zajištění bezpečnosti silničního 
provozu na silnici II/319 v obci Pěčín z důvodu zhoršeného havarijního stavu silnice a to s umístěním 
ihned. 

 Ke zhoršení stavu již nyní utržené krajnice vozovky nad mostkem přes vodní tok došlo hlavně vlivem 
současného deštivého počasí, kdy do roztržených spár natéká více dešťové vody a  tedy se spáry rozšiřují 
a krajnice dále ujíždí, vznikají trhliny nové a hrozí zborcení celé vozovky, což bylo posouzeno i 
přizvaným geologem, který navrhl okamžitá opatření pro zamezení zborcení celé vozovky. Pro 

odlehčení v místě utržené vozovky bylo ihned po zjištění umístěno dopravní značení pro převedení 
veškeré dopravy do jednoho jízdního pruhu, ovšem nyní se situace zhoršila na tolik, že je třeba vyloučit 
průjezd vozidel na 3,5 t. 
      Silniční správní úřad přechodnou úpravu dopravního značení povoluje za výše uvedených podmínek 
ihned, po možnosti projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR bude dodatečně povolena i 
uzavírka této silnice v místě km 12-320-12,345 silnič.staničení, případně povolení doznačení DZ.. 

 

 

                                                                                            Nováková Lidmila 

                                                                                odbor výstavby a životního prostředí 
                                                                                        Městský úřad Rychnov n.Kn. 
 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy „Přechodná úprava provozu –havárie na II/319 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 
a poté potvrzené vrácené vydávajícímu úřadu. 
 

 

 

 

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

vyvěšeno dne                                                                         sejmuto dne 

razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 
Rozdělovník: 

 

     Správa silnic KHK p.o., Hradec Králové – p. Dvořák Jiří 
     LETS DZ s.r.o, 5. května 1378, Rychnov n.Kn. 
     MěÚ Rychnov nad Kněžnou – veřejná vyhláška 

    OÚ Pěčín – veřejná vyhláška 

    OÚ Slatina nad Zdobnicí – veřejná vyhláška 

    OÚ Javornice – veřejná vyhláška 

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

    Krajský úřad KHK – dopravní obslužnost 
    HZS KHK, Rychnov n.Kn. 

    ZZS KHK, Rychnov n.Kn. 










