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ľÁvnn oPATŘENÍ oBECNÉpo

ve věci umístěnídopľavního zaŕízení
Veřejnou vyhláškou

Městský úřad Rychnov nad KněŽnou, odboľ výstavby a Životního prostředí, oddělení silničního

úřadu, obdľželdne 20.9' 2017 Žádost, podanou obci Bílý Újezd,Bílý Újezd 42. PSČ 5l80l Dobruška,
na úpravu dopľavního provozu na účelovékomunikaci spojujícíobec Hľoška a obec Podbřezí' paľc'č'
3254,3l00' 3098 k.ú' Hroška

k.Ĺl.'Y.*ľlľätĺ[?,

na parc.č. 3Ż54

'"

silnice |I|/Ż9846

Návrh doplnění dopravního zaŕízení:

1) Umístění Blt
obsluhy"

,,zákaz vjezdu všech motoľových vozidel" +

DT El3 ,,mimo dopľavní

a to na základě schválené situace KrajsĘm ředitelstvím Policie Kľálovehradeckého kraje'
dopravní inspektorát Rychnov nad KněŽnou' čj. KRPH-84057lČJ-z}l'l-050706 ze dne |5'9.2ol7'
odůvodnění návrhu

Po

ľekonstrukci účelovékomunikace, polní cesty, vznikla asfaltová komunikace o šíři3,5m
je určena pro oblrospodařování okolních pozemků ne pro průjezd vozidel běŽné
silničnídopľavy.
s rnýhybnami. která

Tato úprava byla projednána i na kolaudačním řízenípolní cesty. Dále chce obec předejít situaci, kdy
při dopravní nehodě na silnici Ill4 by veškerá doprava mohla projíŽdět po dobu odstraňování nehody

touto cestou.

MěstsĘ úřad. odbor ýstavby a Životního pľostředí, podle ust.$ l24 odst.6 zákona č. 36ll2000/Sb,

o

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o silničnímprovozu), jako příslušný oľgán státní správy ve věceclr stanovení místnía
přechodné úpľavy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a na místních
komunikacích, postupem v souladu s ust. s25 a $ l72, odst.l zákona 50012004 Sb'. spľávní řád, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s $ 77 odst.l, písm. c) zákona č,' 36112000 Sb., o provozu na

znění pozdějších předpisů a v souladu s 5 77 odst.L, písm' c) zákona č' 361'/2000 Sb', o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění, je příslušným pro stanovení dopravního značenía
oznamuje návrh pro vydání opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení.Jelikož jsou
silničnímusprávnímu úřadu dobře známy místnípoměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované dopravní úpravy, upouští od místníhošetřenía ústníhojednání.
K návrhu opatření obecné povahv můžekdokolĺ, iehož práva' oovĺnnosti nebo záimv

mohou být
opatřením obecné povahv přímo dotčenv, uplatnit u správního orgánu oísemné námitkv nebo
nřl6ńm
IN lĺv rla ?o ĺ{nio, aĺo r.laa ialrn r.,ařa! n n jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčenéorgány státní správy. Nechá-li se něktený z účastníků
zastupovat, předložíjeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Pokud dotčený orgán státní
správy, jehož rozhodnutí či opatření vyžadované zvláštním předpĺsem nesdělí Ve stanovené lhůtě
stanovisko k navrhovanému dopravnímu opatření, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných
zájmů s umístěním souhlasí.

Do podkladů spĺsu opatření obecné povahy lze nahlédnout V kanceláři zdejšíhosilničního
správního úřadu ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Rychnov n. Kn', pracoviště Havlíčkova].36,
dveře č. L43, L' patro).

Nováková Lidmila V.r.
referentka odboru výstavby a život' prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

otisk úředního razĺtko

Toto oznámenío zahájení řízení o vydáníopatření obecné povahy včetně grafické přílohy musí být
vyvěšeno na úřednídesce Města Rychnova n.Kn' a obce Bílý Újezd a obce Podbřezí po dobu ].5-dnů
Poté bude vráceno na MěÚ Rychnov nad Kněžnou.

Lż .1, ' .Datum vyvěšení
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Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:

obec Bílý Újezd
Městský úřad Rychnov n'Kn. - úřednídeska a elektr.úř.deska
oÚ Bílý Újezd - úřednídeskaa elektr.úř.deska
oÚ podbřezí- úřednídeskaa elektr.úř.deska
rŘ policie KHK, Dl Rychnov n.Kn.

