
MĚsTsKÝ úŘno RycHNov NAD rruĚžruou
Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova ].36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rvchnov-citv.cz

vl u n r-ovž p / t234L / 27-2727 / 2l l H o| V Rychnově nad Kněžnou dne 10. května 2021Vyhotovila: Radka Holakovská
Oddělení silničního úřadu a úřad územního plánování
Tel. 494509655, 7737 60547

Příloha: mapový situace dopravního značení

ruÁvnH opATŘENí osecruÉ povnny
ve věci umístění dopravního značení

Veřejnou vyh!áškou

Městský Úřad RYchnov nad KněŽnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního
Úřadu, obdrŽel dne 23. 4.2O2L Žádost, podanou Obcí Bartošovice vorlických horách, Bartošovice
v Orlických horách Č.P. 35, 5L7 61, Bartošovice v Orlických horách, tčo, oailq691, na úprauu
dopravního provozu:

na místní komunikaci, parc. Č. 3193 v obci Bartošovice v or|ických horách,
k. ú. Neratov v Orlických horách

Návrh doplnění dopravního značení:

1, umístění DZ Č. B 11 s dodatkovou tabutkou č. E 13 s textem ,,Mimo dopravní obstuha,, na
místníkomunikaci(parcela Č.3193), u parc. č3254vobciBartošovicevorlických horách, k. ú.
Neratov v Orlických horách, dle mapové situace

a to na základě schválené situace Krajským ředitelstvím policie Královehradeckého kraje,
doPravní insPektorát Rychnov nad Kněžnou, č.j. KRpH-l3859/ó_2o27-o5o7o6ze dne 8.g.2027.

odůvodnění návrhu:

Z dŮvodu exPlozivnímu nárŮstu návštěvnosti části obce Neratov, ve které se nachází známý kostel
s Prosklenou střechou a neúměrnému množství motorových vozidel v této malé lokalitě, kteŇ
znamená nadměrnou zátěŽ z hlediska ochrany přírody CHKO orlické hory, chceme zamezit pohybr.l
motorových vozidel mimo Parkoviště pro návštěvníky určená. Dalším důvodem je ochrana soukromí
vlastníků nemovitostí v této Části obce Neratov. umístěním dopravního značání dojde ke zvýšerť
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v daném úseku.

Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí, podle ust.§ 124 odst,6 zákona č.36L/2OOO/Sb, c
Provozu na Pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o silniČním Provozu), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní apřechodné Úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích ll. a lll. třídy a na místnícl:
komunikacích, postupem v souladu s ust. §25 a § !72, odst.1 zákona 5ool2oo4 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 inačení. Jelikož jsou

E-mail:



silniČnímu správnímu úřadu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované dopravní úpravy, upouští od místního šetření a ústního jednání,

k návrhu opatření obecné povahv může kdokoli. iehož práva, povinnosti nebo záimv mohou být
opatřením obecné povahv přímo dotčenv. uplatnit u správního orgánu písemné námltkv nebo
připomínkv do 30 dnů ode dne ieho zveřeinění, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhŮtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se něktený 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, L24,
r, pátro).

Holakovská Radka
odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

otisk úředního razítka

Toto oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy včetně gráfické přílohy musí být
vyvěŠeno na Úřednídesce Města Rychnova n.Kn. a obce Bartošovice v orlických horách po dobu 15-
dnů. Poté bude vráceno na MěÚ Rychnov nad Kněžnou.

/r a, 20 L4 3o.§-2o"(
Datum vyvěšení

Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:
Obec BartoŠovice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách č.p. 35, 5L7 6L Bartošovice
v Orlických horách
Obecní Úřad Bartošovice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách č.p. 35, 5!7 6t
Bartošovice v Orlických horách - úřednídeska a elektr.úř.deska
Městský úřad Rychnov n.Kn, - úřední deska a elektr,úř.deska
Na vědomí:
t<Ř Policie KHK, Dl Rychnov n.Kn. Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Radka Holakovská
14:58:59 +02:OCt

Di9itálně podepsal
Datum: 10.05.2021

oBEóiil"ŮŘAĎ,, @

Bartošovice v O. h,

517 61 Rokytnlce v O. h.

okr. Rychnov n. Kn.
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