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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Číslo jednací:
KrÚ 44271/2021
Spisová značka: SpKrÚ 44158/2021 ODSH OSH
Vyřizuje:
Mgr. Jiří Dobruský
Telefon:
466026172
E-mail:
jiri.dobrusky@pardubickykraj.cz
Datum:

02.06.2021

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný
orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b)
a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a c) 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“),
na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), po souhlasu Městského úřadu Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství ze dne
02.06.2021 a po stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní
odbor Chrudim, Dopravní inspektorát č.j. KRPE-36957-2/ČJ-2021-170306 ze dne 01.06.2021 na základě
žádosti společnosti M – SILNICE a.s., IČO: 421 96 868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupené
na základě plné moci ze dne 24.05.2021 společností DOPA CZ s.r.o., IČO: 275 19 341, se sídlem Přestavlky 73,
538 62 Hrochův Týnec podané dne 02.06.2021

stanovuje

přechodnou úpravu provozu
na silnici I. třídy č. 34, na silnici I. třídy č. 37, na silnici II. třídy č. 343 a na místních komunikacích
v územním obvodu města Hlinska, a to umístěním přechodného dopravního značení dle „Dopravně
inženýrského opatření – Úplná uzavírka – objízdná trasa pro nákladní dopravu, Úplná uzavírka – objízdná
trasa pro osobní dopravu a BUS – viz. přílohy:
za těchto podmínek:
Dopravní značení proveďte jako:
dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení:
základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:
retroreflexní
Platnost úpravy:
07.06.2021 – 20.06.2021
Důvod: Označení úplné uzavírky a objízdných tras, realizace akce: Hlinsko – I/34 - výspravy
Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy provozu:
p. Petr Mikan, M – SILNICE a.s., tel. č. 725 649 755
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Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení/dopravní zařízení bude umístěno dle předložených příloh, které jsou nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy a v souladu s TP 66.
2. V případě snížené viditelnosti bude dopravní zařízení Z2 doplněno o výstražné světlo oranžové barvy.
Pracovní místo bude řádně označeno dle TP 66.
3. Objízdné trasy budou řádně označeny v celé jejich délce dopravním značením IS11c a na všech hlavních
křižovatkách dopravním značením IS11b.
4. Na všech hlavních příjezdových komunikacích bude umístěno DZ IS11a s vyobrazením skutečného směru
uzavírky a vedení objízdné trasy.
5. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno tak, aby nebyly narušeny rozhledové poměry pro
křižovatky v daném úseku prováděných prací.
6. Na křižovatkách vyznačené objízdné trasy se silnicemi nižších tříd bude umístěno dopravní značení B4
s dodatkovou tabulkou E13 s nápisem „Mimo dopravní obsluhy“, aby nedocházelo ke zkracování objízdné
trasy především nákladními automobily.
7. Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle „Zásad pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích“ (TP 66) a ČSN EN 12899-1.
8. Dopravní značení bude dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb. umístěno pouze po dobu trvání důvodu na dobu
nezbytně nutnou.
9. Pro umístění přechodného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého
dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS11c a IS11d
(vyznačení objízdné trasy).
10. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
11. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj
přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
12. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou
krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
13. Viditelnost dopravního značení musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
14. V případě potřeby budou před instalací dopravního značení vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být
dotčeny.
15. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
16. Přenosné dopravní značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo
ke změně jeho polohy.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení
změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění:
Dne 02.06.2021 podala společnost DOPA CZ s.r.o., IČO: 275 19 341, se sídlem Přestavlky 73, 538 62 Hrochův
Týnec, která na základě plné moci ze dne 24.05.2021 zastupuje firmu M – SILNICE a.s., IČO: 421 96 868,
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici na silnici I. třídy č. 34, na silnici I. třídy
č. 37, na silnici II. třídy č. 343 a na místních komunikacích v územním obvodu města Hlinska v termínu
od 07.06.2021 do 20.06.2021, a to z důvodu označení úplné uzavírky a objízdných tras, realizace stavby:
Hlinsko – I/34 – výspravy.
K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, vydané pod č.j.

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

KRPE-36957-2/ČJ-2021-170306 dne 01.06.2021. Připomínky Policie České republiky vztahující se
k přechodné úpravě provozu byly převzaty do tohoto opatření obecné povahy.
K žádosti byl dále doložen souhlas Městského úřadu Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství
ze dne 02.06.2021, aby Krajský úřad Pardubického kraje v rámci svého řízení z důvodu rychlosti
a hospodárnosti řízení vydal i stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/343 a na dotčených místních
komunikacích v územním obvodu města Hlinska, pro které je Městský úřad Hlinsko příslušným orgánem
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou
opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy
nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný
prostředek.
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Přílohy:
Úplná uzavírka – objízdná trasa pro nákladní dopravu
Úplná uzavírka – objízdná trasa pro osobní dopravu a BUS
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce Městského úřadu Hlinsko,
Úřadu městyse Trhová Kamenice a Obecního úřadu Vysočina. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni
vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí
lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Vyvěšeno dne:

……………………..

Sejmuto dne:

………………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského
úřadu Pardubického kraje.
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Rozdělovník:
Účastník řízení:
DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní
inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, Adámkova třída 554, 539 23 Hlinsko
Ostatní:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Na úřední desku:
Krajský úřad Pardubického kraje
Městský úřad Hlinsko
Úřad městyse Trhová Kamenice
Obecní úřad Vysočina
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