
uĚsrsrÝ ÚŘtrn RYCHNoY NAD rnĚŽnou
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136,576 01 R'ychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-malI: e-podatelna@rvchnov-city.cz

Č1. : ovŽrt t 69 00/ 1 3 -3 3 5 1 / I 3 /D o st
oddělení silniční úřad a úřad územního plánovdní
Vyřizuje: DostóI Libor
Telefon: 494509655
E-mail : lib or. do stal @ ry chnov - city. c z

v Rychnově nad KněŽnou
dne 5.6.2013

ROZHoDNUTI č. 10712013
Učastníci řízení:

L) Marcela Stašáková,Zámé|g2,517 43 Potštejn, IčO: 7358270L
2) Správa silnic Královehradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59' 500 04
Hradec Králové 4,IČz 27502988
3) obec Zámě|, Zátměl 1"58, 517 43 Potštejn, Ič: 27553I

MěStský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí' jako věcně
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic dle $ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/199] Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako místně
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení $11 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve
znéní pozdějších předpisů na zál<Ladě žádosti doručené dne 5.6.2013, podané Marcelou
Stašákovou, ZáměI 92, 517 43 Potštejn, IČ: 7358270I, jeŽ byla předmětem rozhodování,
vydává

povolení
podle $ 25 odst.6 písm. e) zákona ke zvláštnímu užívání silnice č. IIv3t61 v km 8,900 -

9,127 dle silničního staničení v obci ZáměI z důvodu zajištění kulturní akce,,Pivní slavnosti
Zámé|2013".

Termín : 22.6.20 13 od 8 :00 hod. do 23 .6.20 13. 24:00hod.

osoba odpovědná za pruběh zvláštního užívání a splnění stanovených podmínek tohoto
rozhodnutí : Marcela Stašáková, tel.: ]23 068835

Podmínky povolení:
1) Vdobě konání akce bude silnice uzavřena a bude použito dopravní značení dle vydaného
SDZ ze dne 5.6.2013, čj.: oYŽPlI69O0lI3-335I/13/Dost, pro zajištění uzavŤení úseku.
Dopravní značení je nutno pruběžně kontrolovat a zjištěné závaďy neprodleně odstraňovat.
2)Y uzavÍeném úseku bude zajištěn průjezd autobusové dopravy a vozidel IZS.
3) Celá akce bude zajištěna řádně proškolenými pořadateli v retroreflexních vestách.
4) Na silnici nebo silničním pozemku nebudou umístěny Žádné stánky ani atrakce'
5) Po ukončení akce bude místo uvedeno do původního stavu včetně úklidu a poté
protokolrárně předáno zpět majetkovému správci.

Q Žadatel dodrŽí stanovené podmínky ze závazného stanoviska Policie ČR, oR-oI Rychnov
nad Kněžnou az vyjádření majetkového správce komunikace.



odůYodnění
Na základě žádosti podané Marcelou Stašákovou, ZáměI92, 51] 43 Potštejn,IČ: 73582]01,
doručené dne 5.6.2oi3, bylo povoleno zvláŠtní uŽívání silnice č. IIU3I67 pro poŤádání
kulturní akce v obciZáméL.
Žádost byla doložena souhlasem Správy a údrŽby silnic Královéhradeckého kraje ze ďne
5.6"20t3, čj.: SUSKHzu3827lI3/Po-Ho' smiouvou se Správou silnic Královehradeckého
kraje, p.o., číslo: 041/RIíHoA{/13AI, závazným stanoviskem Policie ČR, oŘ-pl Rychnov
nad KněŽnou ze dne l5.5.zol3,čj': KRPH'25348/ČJ-20t3-05O106, souhlasem obce ZáměI.

poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastnft řízení podat podle $ 81 odst.l správního řádu

odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný ÍozpoÍ
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15

dnů ode dne jeho doručení ke Kr,ajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové,
podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního
prostředí. Lhůta při případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí' přičemž
se den doručení do běhu lhůty nezapočítává. Případné odvolání má odkladný účinek.odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaŽdý účastnft dostaljeden
stejnopis. Nepodá-li účastnft Íizení potřebný počet stejnopisů' vyhotoví je správní orgán na
náklady účastnfta Ťízení.

Libor Dostál
Referent odboru výstavby a životního prostředí

MÚ Rychnov nad Kněžnou

Za tento úkon byl vyměřen správní poplatek dle položky č. 36 písm. a) zákona č.
634l2004sb., o správních poplatcích, ve výši 100'- Kč.

Rozdělovník:
Marcela Stašáková, ZáměI92,517 43 Potštejn
Správa silnic KHK,p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
obecZáměl
Na vědomí:
oblastní nemocnice, Jiráskova 506' 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Záchrann6,' zdravotní služba KHK, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor, Na Spravedlnosti 2010, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Policie CR, OR-DI Rychnov n. Kn

Digitálně podepsal Libor Dostál
Datum: 05.06.2013 12:20.46 +02:00



unsrsxÝ ÚŘeo RYCHNov NAD xxĚŽxou
odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova i36, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-citlr.cz

Cj. : OVZP/ 1 69 00/ 1 3 -3 3 5 I / I 3 /Do st
oddělení silntční úřad a úřad územního plánovúní
Vyřizuje: Dostál Libor
Telefon: 494509655
E -mail : lib o r. do s tal @ ry chnov - cíty. c z

Marcela Stašdkovd
ZáměI92
5I1 43 Potštejn
ICO: 73582101

v R'ychnově nad Kněžnou
dne 5.6.2013

,rÝ,
STANOYENI DOPRAVNIHO ZNACENI

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí podle
ustanovení Š 77 odst.1. písm.c) zákona č,. 36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích' ve znění pozdějších předpisů

stanovuje

přechodnou úpravu dopravního značení na silnici IIV3167 v obci Záměl, při konání
kulturní akce ,,Pivní slavnosti ZáwéL20I3"

Z obou stran konání kulturní akce bude umístěno svislé dopravní značeníBl a Z2.

objízdná trasa bude označena dopravním značením lSllc.

Dopravní značeníbude provedeno dle situace schválené Policií ČR, oŘ-ol Rychnov nad
Kněžno ze dne I5.5.2oI3 pod čj.: KRPH-247 -78lČI-2013-050706, která je součástí tohoto
stanovení DZ"

Toto stanovení dopravního značení je součástí rozhodnutí č. I07/20I3 Zvláštního uŽívání
silnice IIv3161 ze ďne 5.6.2013, čj. oYŽPtI69OOlI3-3351/13/Dost.

Termín: 22.6.2013 od 8:00 hod. do 23.6.2013. 24:00hoď.

Podmínky pro umístění dopravního značení se stanovuií tyto podmínkv:
1) Přechodná úptava dopravního značení bude provedena odbornou firmou ve smyslu
vyhlášky č,.30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava aÍízení pÍovozu na pozemních komunikacích.



2) Umístění dopravního značetíbude provedeno dle technických podmínek TP 66 "Zásaďy

pro označování pracovních míst ,ru po"éňictr tomunit<acích" á esŇ 018020. Je nutno použít

retroreflexni oopruuři )"^euv rnaání velikosti d'e ČsN otsozo'

3) Dopravni 
"nue"rril""n'otnJ 

l*t9i'c5*t'"rovat a Zjištěné závaďy neprodleně odstraňovat'

4)Žaďate.doďrŽír,^i"""'Z plo*inr.v přii;];éR' ón-pr Rychnov nad Kněžnou ze dne

i's s Átz,č j.: KRPH -241 -i slČJ-201 3-050706'

4)Zaumístcni aopravrrrr, o ztaÓeníu j"r,á p'uuidelnou kontrolu odpovídá Žaďate1'

5) Bezprostředně p" 
'_ř""e*r 

akce bude óZ od"'u"ěno a uvedeno do původního stavu'

Libor Dostál

Referent odboru výstavby a životního prostředí

MÚ Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí: viz R I01lz013
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