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V Rychnově nad Kněžnou dne 15. června

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ve věci umístění dopravního značení
Veřejnou vyhláškou
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního
úřadu, obdržel dne 25.5. 2022 žádost, podanou Obcí Voděrady, č.p.70, PSČ 51734, na úpravu
dopravního provozu na

místní komunikaci v obci Voděrady od č.p. 59 a 8 po křižovatku s MK u
č.p.16
Návrh úpravy dopravního značení:
Umístění dopravní značky B29 „zákaz stání“ + E8a,c „ začátek a konec úseku“ .
Dle přiložené situace
a to na základě schválené situace Krajským ředitelstvím Policie Královehradeckého kraje,
dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, č.j. KRPH-35723/ČJ-2022-050706 ze dne 14.4.2022.

Odůvodnění návrhu:
Odůvodněním vlastníka komunikace pro provedení změny dopravního značení je zvýšení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu omezením dopravním značením zákazu stání, jelikož podél
komunikace a na pomocném silničním pozemku dochází k odstavování vozidel v rozhledových
poměrech křižovatek ostatních komunikací.
Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí, podle ust.§ 124 odst.6 zákona č. 361/2000/Sb, o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o silničním provozu), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy a na místních
komunikacích, postupem v souladu s ust. §25 a § 172, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst.1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění, je příslušným pro stanovení dopravního značení a
oznamuje návrh pro vydání opatření obecné povahy – stanovení dopravního značení. Jelikož jsou
silničnímu správnímu úřadu dobře známy místní poměry z jednání obecného stavebního úřadu pro
územní řízení a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované dopravní úpravy,
upouští od dalšího místního šetření a ústního jednání.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné námitky nebo
připomínky do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků
zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Pokud dotčený orgán státní
správy, jehož rozhodnutí či opatření vyžadované zvláštním předpisem nesdělí ve stanovené lhůtě
stanovisko k navrhovanému dopravnímu opatření, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných
zájmů s umístěním souhlasí.
Do podkladů spisu opatření obecné povahy lze nahlédnout v kanceláři zdejšího silničního
správního úřadu ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Rychnov n. Kn., pracoviště Havlíčkova 136,
dveře č. 122, 1. patro) Pondělí a středa, ostatní dny po telef. dohodě.
Nováková Lidmila v.r.
referentka odboru výstavby a život. prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Otisk úředního razítka

Toto oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy „Návrh trvalého dopravního značení
– Voděrady, místní komunikace“ včetně grafické přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce Města
Rychnova n.Kn. a OÚ Kvasiny po dobu 15-dnů. Poté bude vráceno na MěÚ Rychnov nad Kněžnou OVŽP.
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Datum vyvěšení

...................................................
Datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:
Obec Voděrady, č.p. 70, 51734
Městský úřad Rychnov n.Kn. – úřední deska a elektr.úř.deska
Obecní úřad Voděrady – úřední deska a elektr.úř.deska
Na vědomí:
KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn.
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