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Ve ejná vyhláška
Opat ení obecné povahy
M stský ú ad Chrudim, Odbor dopravy, odd lení dopravy a komunikací jako p íslušný
správní ú ad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona íslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o zm nách n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis, na základ
žádosti podané spole ností Chládek a Tint ra, Pardubice a.s. (I O 25253361), se sídlem
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, kterou na základ plné moci ze dne 08.10.2018 zastupuje
spole nost DOPRAVNÍ ZNA ENÍ Pardubice s.r.o. (I O 25931016), Rosice 155, 533 51
Pardubice (dále jen „žadatel“), dne 13.11.2018, a písemného vyjád ení Policie  eské
republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k p echodné úprav provozu
na pozemních komunikacích .j. KRPE-89210-1/ J-2018-170306 ze dne 13.11.2018 a
Policie  eské republiky, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu k p echodné
úprav provozu na pozemních komunikacích .j. KRPE-90606-1/ J-2018-170606 ze dne
15.11.2018,

stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona íslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o zm nách n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a dle vyhlášky
íslo 294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a ízení provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis,
p echodnou úpravu provozu – užití p enosných dopravních zna ek svislých, vodorovných,
sv telných signál a dopravních za ízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:
1. Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka.
2. Na pozemních komunikacích: silnici II/355, III/322 48 a místní komunikaci (dále i
„MK“) v obci (místní ásti) Dvakaovice.
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3. V úseku (míst ) pozemní komunikace dle bodu . 2): v prostoru k ižovatky silnic II/355,
III/322 48 a MK - viz p íloha . 1.
4. V termínu: od 20.11.2018 do 13.12.2018.
5. Objízdná trasa (objíž ka) je vedena:
Objízdná trasa (objíž ka) pro osobní dopravu je obousm rn vedena po silnicích: Stí any
– III/340 41 – Vejvanovice - III/340 41 – Úh etice – II/340 – Úh etická Lhota – II/340 –
Kost nice – III/340 44 – viz p íloha . 1.
Objízdná trasa (objíž ka) pro linkové autobusy je obousm rn vedena po silnicích:
Úh etická Lhota – II/340 – Úh etice – III/340 41 – Vejvanovice – III/340 43 –
Dvaka ovice a dále dle trasy v jízdních ádech.
Pro nákladní dopravu je na silnici II/355 v úseku dot eném uzavírkou provoz zakázán
místní úpravou provozu.
6. Organizace omezení provozu a užití DZ:
a) uzav ený úsek komunikace (pracovní místo) bude na zaátku a na konci (ze všech
stran) oznaen DZ „Zábrana pro oznaení uzavírky“ (. Z 2), „Zákaz vjezdu všech
vozidel v obou sm rech“ (. B 1) a výstražnými sv tly,
b) pracovní místo na silnici a MK bude  ádn ozna eno (ohrani eno) dle TP 66,
c) dopravní zna ení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umíst ny vždy tak,
aby byly zajišt ny rozhledové pom ry na p ipojeních (sjezdech, k ižovatkách) a
bezpený prchod pro chodce po chodnících,
d) po celou dobu trvání uzavírky bude autobusová zastávka „Dvakaovice“ doasn
p esunuta do prostoru k ižovatky silnice III/340 43 a MK u .p. 53 v obci
Dvakaovice, ozna ena p enosným oznaníkem zastávky, dále bude zajišt no
bezpené otá ení autobus – viz p íloha . 2,
e) stávající (trvale umíst né) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou p echodnou
úpravou provozu (zakrytí i p eškrnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-erným
pruhem) – dsledn  ešit i zneplatn ní informativního znaení (sm rových tabulí),
f) dále bude umíst no a užito DZ uvedené v p íloze [objízdná trasa bude vyzna ena na
všech k ižovatkách DZ „Sm rová tabule pro vyzna ení objíž ky“ ( . IS 11b)],
g) v p ípad pot eby bude provoz na míst samém usm r ován zpsobilými,
náležit ozna enými a pou enými osobami,
h) p i zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konené úpravy povrchu
bude umíst na DZ „Nerovnost vozovky“ (. A 7a),
ch) umíst ní DZ dle p íloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou sou ástí,
zajistí žadatel na své náklady a ru í za jeho stav a umíst ní po celou dobu omezení provozu,
i) velikost DZ - základní,
j) sv teln technické vlastnosti DZ – reflexní ( inná plocha z retroreflexního materiálu),
k) pro umíst ní p enosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního zna ení
(tzv. místní úpravy). Ty mohou být použity pouze pro umíst ní dopravních zna ek IS 11b,
IS 11c a IS 11d (vyzna ení objízdné trasy),
l) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o zm nách n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis, pouze na
dobu nezbytn nutnou,

m) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umíst no dle TP 66 - Zásady pro
p echodné dopravní znaení na pozemních komunikacích (III. vydání),  SN EN
12899-1 a  SN EN 1436, ve zn ní pozd jších zm n a doplk .
7. Odpov dnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan Tomáš Valenta,
telefonní spojení 724 653 158.
8. M stský ú ad Chrudim, Odbor dopravy, odd lení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo
toto stanovení zm nit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat ve ejný zájem.

Od vodnní:
Žadatel – Chládek a Tint ra, Pardubice a.s. (I O 25253361), se sídlem K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, kterou na základ plné moci ze dne 08.10.2018 zastupuje spole nost
DOPRAVNÍ ZNA ENÍ Pardubice s.r.o. (I O 25931016), Rosice 155, 533 51 Pardubice,
požádal dne 13.11.2018 M stský ú ad Chrudim, Odbor dopravy, odd lení dopravy a
komunikací jako p íslušný správní ú ad o stanovení p echodné úpravy provozu v prostoru
k ižovatky silnic II/355, III/322 48 a MK v obci (místní ásti) Dvaka ovice z dvodu opravy
silnice II/355.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjád ení p íslušného orgánu policie – Policie  eské
republiky, Krajského editelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim,
Dopravního inspektorátu.
Správní ú ad požádal dne 13.11.2018 o písemné vyjád ení p íslušného orgánu policie –
Policie  eské republiky, Krajského editelství policie Pardubického kraje, Územního odboru
Pardubice, Dopravního inspektorátu, které bylo vydáno pod .j.: KRPE-90606-1/ J-2018170606 dne 15.11.2018.
Následn , a to dne 15.11.2018 bylo doloženo písemné vyjád ení p íslušného orgánu
Magistrátu m sta Pardubice.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona . 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon, v platném zn ní, a dle vyhlášky
. 294/2015 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silni ním provozu nedoru oval zdejší ú ad
návrh opat ení obecné povahy a nevyzýval dot ené osoby k podávání p ipomínek a námitek.

Pouení:
Proti opat ení obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona íslo 500/2004
Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis, podat opravný prost edek.

„otisk ú edního razítka“

Bc. Kate ina Brandová v.r.
oprávn ná ú ední osoba

P íloha: 1) Situace s dopravním zna ením a vyzna ením uzavírky a objízdné trasy
2) Situace s DZ
Obdrží:
- dot ené osoby – ve ejnou vyhláškou
- Chládek a Tint ra, Pardubice a.s. (I O 25253361), K Vápence 2677, 530 02 Pardubice,
zastoupená spole ností DOPRAVNÍ ZNA ENÍ Pardubice s.r.o. (I O 25931016), Rosice
155, 533 51 Pardubice
- Policie  eské republiky, Krajské editelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Policie  eské Republiky, Krajské editelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Pardubice, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Magistrát m sta Pardubice, Odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z

Toto opat ení obecné povahy musí být vyv šeno po dobu 15-ti dn na ú ední desce
orgánu, který písemnost doru uje a zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.
Opat ení obecné povahy nabývá ú innosti pátým dnem po dni vyv šení.
Toto opat ení bude rovn ž 15 dn vyv šeno na ú ední desce Obecního ú adu Dvaka ovice,
M stského ú adu Hroch v Týnec, Obecního ú adu Vejvanovice, Obecního ú adu Úh etice,
Obecního ú adu Úh etická Lhota a Obecního ú adu Kost nice, které tímto o vyv šení žádáme.

Vyv šeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ..............................

........................................................................................
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyv šení oznámení
na ú ední desce a jeho následné sejmutí
Dále obdrží k vyv šení na ú ední desce:
M stský ú ad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Obecní ú ad Dvaka ovice, IDDS: e9ib2nd
M stský ú ad Hroch v Týnec, IDDS: mjybd2z
Obecní ú ad Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks
Obecní ú ad Úh etice, IDDS: aqha3e6
Obecní ú ad Úh etická Lhota, IDDS: bdfb5bx
Obecní ú ad Kost nice, IDDS: hnbazjz
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