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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný
podle § 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“) podle ustanovení
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na
základě žádosti ze dne 27.7.2020 podané firmou
KVIS Pardubice a.s., IČO 46506934, Rosice č.p. 151, 533 53 Pardubice 19, kterého zastupuje
DZ Stavební s.r.o., IČO 08963215, Píšťovy č.p. 821, 537 01 Chrudim 1 (dále jen "navrhovatel"),
stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, dopravního
inspektorátu Chrudim (dále jen "orgán policie") č.j. KRPE-49060-1/ČJ-2020-170306 ze dne 23.7.2020,
na komunikacích: silnice II/343, III/343 2, III/343 4
v místě: Trhová Kamenice, viz přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
z důvodu: výstavba kanalizace
rozsah omezení:
od 3.8.2020
do 31.8.2020, stanovení přechodné úpravy podle přílohy č. 1,
od 24.8.2020
do 11.9.2020, stanovení přechodné úpravy podle přílohy č. 2
od 12.9.2020
do 30.9.2020, stanovení přechodné úpravy podle přílohy č. 3
od 3.8.2020
do 30.9.2020, stanovení přechodné úpravy podle přílohy č. 4
objízdná trasa:
1. Po místní komunikaci Raisovo náměstí v Trhové Kamenici – viz příloha č. 1
2. 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.

Adresa:
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Kontaktní údaje:
ID DS: k4hby3r
Tel: 469 326 111
El. podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz
E–mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059

Spisová značka:
S-SÚ/47989/2020/7
Strana 1 (celkem 7)

Č.j. Hl 48061/2020/SÚ

str. 2

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Přechodné dopravní značení bude umístěno podle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, které jsou součástí
tohoto stanovení. Na komunikaci musí zůstat volný průjezdní prostor v šířce min. 2,75 m. Na
všech komunikacích ústících do pracovního úseku bude umístěno dopravní značení A15 +E7b,
tak, aby byl řidič včas upozorněn na probíhající stavební práce. V případě snížené viditelnosti
bude dopravní značení A15 a dopravní zařízení Z2, Z4 doplněno o výstražná světla oranžové
barvy. Do konečné úpravy povrchu vozovky bude obousměrně umístěno dopravní značení A7a.
Zdroj SSZ bude pravidelně kontrolován, aby nedošlo k výpadku SSZ, v případě nutnosti bude
provoz kyvadlově řízen pracovníky stavby, kteří musí být řádně proškoleni a označeni. Výkopy
budou zabezpečeny tak, aby bylo zabráněno pádu chodců do výkopu či jinému zranění.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, a dle příslušných platných
technických norem ČSN 01 8020 a ČSN 01 8020 – změna 1.
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním
provedení.
4. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého
dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).
5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto, a
po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
6. Přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně
nutnou.
7. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
8. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho
kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění
je Tomáš Pilař, tel. 771184461.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, nebo pokud to bude vyžadovat veřejný zájem,
může správní orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit
další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
Odůvodnění:
Žadatel podal na zdejší správní úřad dne 27.4.2020 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
silnicích II/343, III/343 2 a III/343 4 z důvodu výstavby kanalizace v Trhové Kamenici.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim, dále souhlas
SÚSPK-správce silnic, souhlas Městyse Trhová Kamenice a Obce Vysočina.
Správní úřad žádost posoudil podle platné právní úpravy zákona o silničním provozu a prováděcí
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření
obecné povahy a nevyžádal dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy, v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný
prostředek.
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Přílohy: Příloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 - Situace dopravního značení.

Obdrží:
KVIS Pardubice a.s., IDDS: 4ypevib
DZ Stavební s.r.o., IDDS: y5dr3bz
Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4
Obec Vysočina, IDDS: ya6bt88
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy, IDDS: ffhk8fq
Policie České republiky, dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a dále na úřední desce městyse Trhová Kamenice a obce Vysočina, které tímto
žádáme o jeho zveřejnění. Opatření obecné povahy musí být dále zveřejněno způsobem umožňující
dálkový přístup.
Toto opatření obecné povahy doručované veřejnou vyhláškou nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení.
Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne:………………………………

…………………………………………….
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
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