Městský úřad Hlinsko

*MUHLX00JKJOF*

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adá mk o v a tří da 5 5 4 , H li n s ko
Váš dopis ze dne: 27.7.2020
Vaše značka:
Č.j.: Hl 48102/2020/SÚ
Spisová značka: S-SÚ/47991/2020/7
Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.8/A20
Opráv. úřední osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel
Tel.: 469 326 137
E – mail: zastera@hlinsko.cz
Počet listů/příloh: 7 str.
V Hlinsku dne: 28.7.2020

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný
podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle
ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) žádost o povolení uzavírky, kterou dne
27.7.2020 podala firma
KVIS Pardubice a.s., IČO 46506934, Rosice č.p. 151, 533 53 Pardubice 19, kterou zastupuje
DZ Stavební s.r.o., IČO 08963215, Píšťovy č.p. 821, 537 01 Chrudim 1 (dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim č.j. KRPE49060-3/ČJ-2020-170306 ze dne 23.7.2020 a souhlasu SÚSPK zn. SUSPK/9675/2020 ze dne 24.7.2020
– podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
1.

částečné uzavírky na komunikaci: silnice II/343,
v místě: Trhová Kamenice, viz přílohy č. 1, č. 2, č. 3,
z důvodu: výstavba kanalizace
termín částečných uzavírek:
od 3.8.2020
do 31.8.2020, stanovení přechodné úpravy provozu podle přílohy č. 1
od 24.8.2020
do 11.9.2020, stanovení přechodné úpravy provozu podle přílohy č. 2
od 12.9.2020
do 30.9.2020, stanovení přechodné úpravy podle přílohy č. 3
objízdná trasa: Po místní komunikaci Raisovo náměstí v Trhové Kamenici – viz příloha č. 1

2.

úplnou uzavírku na komunikaci: III/343 2,
v místě: Trhová Kamenice, viz příloha č. 4
z důvodu: výstavba kanalizace
termín úplné uzavírky:
od 3.8.2020
do 30.9.2020, stanovení přechodné úpravy podle přílohy č. 4
objízdná trasa: Z Trhové Kamenice po silnici II/343 na křižovatku II/343 x III/343 4, dále po
silnici III/343 4 ke křižovatce III/343 4 x III/343 2, obousměrně, viz příloha č. 4.
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Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Uzavírka byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje – paní
Krčmářovou takto:
 V termínu od 3.8.2020 do 31.8.2020 budou částečnou uzavírkou (viz příloha č.1)
ovlivněny linky VLAD č. 600340, 600660, 620130, 620754, 650555 a 650750 (dopravce
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY), č. 840126 (dopravce ZDAR a.s.) a dálkové linky č.
610001 (dopravce Car-Tour spol. s.r.o., č. 760430 (dopravce ICOM transport a.s.) a č.
790205 (dopravce TRADO_BUS)
 V termínu od 24.8.2020 do 30.9.2020 budou částečnou uzavírkou (viz příloha č.2 a č.3)
ovlivněny linky 620130, 650555 a 650750 (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY),
 Provoz bude umožněn vždy v jednom jízdním pruhu vozovky. Zahájení stavby na dalších
úsecích bude vždy až po ukončení prací v předchozím úseku.
 Výlukové jízdní řády se neschvalují, všechny autobusové zastávky budou obslouženy. Na
spojích bude docházet ke zpoždění.
 Na silnici II/343 ve směru na Hlinsko bude umístěna tabule upozorňující na výjezdy
autobusů. V trhové Kamenici bude zajištěn dostatečný prostor pro odstavy autobusů.
 Při nerealizování, nebo zkrácení doby uzavírky musí žadatel informovat dopravní úřad a
výše uvedené dopravce.
2. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírek a objížděk podle „stanovení přechodné
úpravy provozu“, které vydal náš správní úřad dne 28.7.2020 pod č.j. Hl 48061/2020/SÚ.
3. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
4. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
5. Žadatel odpovídá za stav přechodného dopravního značení po celou dobu trvání uzavírek.
Odpovědná osoba za dopravní značení je Tomáš Pilař tel.: 771184461 a za stavbu Ondřej
Sedláček tel: 727814912.
6. Před zahájením uzavírky bude žadatelem provedeno zdokumentování stavebního stavu dotčených
silnic pro případ reklamací škod vzniklých v rámci stavby.
7. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Hlinsko,
stavební úřad. Současně musí být odstraněno přechodné dopravní značení uzavírek a objížděk a
musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích.
8. Po ukončení stavebních prací budou dotčené úseky silnic předány SÚSPK. Veškeré škody na
dotčených úsecích silnic a jejích příslušenství budou odstraněny, popřípadě uhrazeny správci
komunikace.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
KVIS Pardubice a.s., Rosice č.p. 151, 533 53 Pardubice 19
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, Městys Trhová
Kamenice, Obec Vysočina, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., ZDAR, a.s., CAR-TOUR spol. s
r.o., ICOM Transport a.s., TRADO-BUS, s.r.o.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 27.7.2020 žádost o povolení uzavírek na silnicích II/343 a III/343 2 v Trhové
Kamenici.
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Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 24 odst. 2 písm. a) až d)
zákona o pozemních komunikacích projednal se správci pozemních komunikací a dotčenými orgány.
Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránili vydání povolení a v souladu s ustanovení § 39
odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního úřadu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu úřadu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
úřad na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek
podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

"otisk úředního razítka"

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu

Přílohy: Příloha č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 – Situace dopravního značení
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
KVIS Pardubice a.s., IDDS: 4ypevib
DZ Stavební s.r.o., IDDS: y5dr3bz
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq
Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4
Obec Vysočina, IDDS: ya6bt88
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt
ZDAR, a.s., IDDS: ceitd6r
CAR-TOUR spol. s r.o., IDDS: 52uvewq
ICOM Transport a.s., IDDS: kpvehdw
TRADO-BUS, s.r.o., IDDS: df772u8
dotčené orgány státní správy
Policie České republiky, dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
ostatní
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: u29mvsw
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