MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Sp. zn..:
Č. j.:
vyřizuje:
telefon:
e-mail:

SZ_MMP 61621/2020/2
MmP 67167/2020
Mgr. Tereza Bydžovská
466 859 195
tereza.bydzovska@mmp.cz

V Pardubicích dne 2. července 2020
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481
Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988
Obecní úřad Úhřetická Lhota, č. p. 9, 530 02 Pardubice 2, IČ: 00274488
Obecní úřad Úhřetice, Úhřetice 36, Úhřetice 538 32, IČ: 00271101
Obecní úřad Kočí, Kočí 92, 538 61 Kočí, IČ: 00270288
Městský úřad Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 00270156
Obecní úřad Čankovice, Čankovice 89, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 00485969
Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO: 00270211
Obecní úřad Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád

vydává opatření obecné povahy
spočívající ve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod
č. j. KRPE-44922-1/ČJ-2020-170606 dne 22. 6. 2020 a pod č.j. KRPE-46249-1/ČJ-2020-170306 dne 22. 6. 2020
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – k označení uzavírky silnice č. III/32246 mezi městem Dašice a městem Hrochův Týnec, z důvodu
pořádání sportovní akce půlmaraton a označení objízdné trasy.
Žadatel: Oldřich Bujnoch, Topolská 739, 537 05 Chrudim - Chrudim II, IČ 10479724

K označení použijte značky:
 dopravní značení a dopravní zařízení dle návrhu v předložené žádosti a dle požadavků Policie ČR
 Bude užito a umístěno dopravní značení a dopravní zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních
komunikacích (TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích)
 Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací
(čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na
pozemní komunikace.
 Vzhledem k souběhu navržené objízdné trasy s již probíhající objízdnou trasou v souvislosti s výstavbou
D35 a uzavření komunikací, nesmí být navržené nové dopravní značení v kolizi se stávajícím
 Vjezd do uzavírky bude pouze na povolení pořadatele, který bude řádně označen dle vyhlášky č. 294/2015
Sb., Příloha č. 12, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a budou řádně poučeni
o zastavování vozidel.
 Přechodná úprava provozu bude umístěna na nezbytně nutnou dobu pro provedení sportovní akce.
 Bude provedena předběžná informovanost dopravním značením k připravované uzavírce z důvodu
informovanosti obyvatel v obcích dotčených uzavírkou.
 Uzavřený prostor trasy běžeckého závodu bude ze všech směrů označen DZ Z2 „Zábrana pro označení
uzavírky“ a B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Na všech hlavních příjezdových komunikacích k trase závodu
bude umístěna DZ IP 22 např. „Pozor běžecké závody , silnice HR. Týnec - Dašice uzavřena“. apod.
Všechna připojení pozemních komunikací na předmětné místní komunikace (křižovatky) budou označeny
zábranami Z2 + B1 a bude u nich zajištěna asistence pořadatelské služby.
 Vzhledem k dané situaci, kdy bude možné se v uzavřeném úseku pohybovat motorizovanou či
nemotorizovanou dopravou bude nutné dále k zajištění bezpečnosti učinit vhodná opatření a to např.
napojení sousedních nemovitostí (sjezdy nebo nájezdy) zajistit pomocí pořadatelské služby, trasa
závodu může být případně zajištěna červeno-bílou výstražnou páskou, zábranou či plotem pro vytvoření
bezpečného běžeckého koridoru atd. Průjezd (křížení) trasy závodu v místě křižovatky silnic III/322 48 a
III/322 46 bude možný pouze za asistence a při povolení pořadatele akce.
 Pro vyloučení parkování vozidel bude v případě umístění DZ B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou
tabulkou E 13 „Text“ (dne 12.07.2020 od 06:00 hod - do 20:00 hod.) a to nejméně 7 dní dopředu.
 Průběh akce bude po celé trase běžeckého závodu zajištěn řádně poučenou a označenou pořadatelskou
službou a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k ohrožení účastníků tohoto závodu a ostatních
účastníků silničního provozu a byla zajištěna jejich bezpečnost.
 Pořadatelská služba bude náležitě poučena a označena (zákon č. 361/2000 Sb., vyhl. č. 30/2001 Sb.),
směrnice nebo pokyny pořadatele akce a bude zajišťovat veškerá křížení komunikací ústících do trasy
závodu. Zastavovat vozidla je oprávněn dle § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb. ten, kdo je
uveden v povolení zvláštního užívání PK spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské,
zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, dosáhl-li věku 18 let. (Pro
tuto sportovní akci nebyly tyto oprávněné osoby konkrétně jmenovitě uvedeny).
 Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle "Zásad pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích" (TP 66) a ČSN 01 8020 a ČSN 01 8020 - Změna
 Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto
mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné
trasy).
 Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
Dopravní značení a zařízení proveďte jako:
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení a zařízení:
Platnost úpravy:
Důvod:

dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky schváleného
typu
základní rozměrová řada
retroreflexní
12. 7. 2020 / 06:00 hod. – 20:00 hod.
pořádání pardubického půlmaratonu MČR
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Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento
nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s
účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí
být nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní
značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo
v řádném stavu.

Odůvodnění:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel podklady k žádosti fyzické osoby –
podnikatele Oldřicha Bujnocha. Jedná se o označení uzavírky silnice č. III/32246 mezi městem Dašice a městem
Hrochův Týnec, z důvodu pořádání sportovní akce půlmaraton a označení objízdné trasy, s návrhem na provedení
dopravního opatření v termínu 12. 7. 2020 / 06:00 hod. – 20:00 hod.
K návrhu přechodné úpravy provozu obdržel správní orgán od dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu vyjádření pod č.j. KRPE-44922-1/ČJ2020-170606, a to v následujícím znění:
„Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při splnění následujících podmínek:
1) Bude užito a umístěno dopravní značení a dopravní zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích (TP65
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích)
2) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73
6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
3) Vzhledem k souběhu navržené objízdné trasy s již probíhající objízdnou trasou v souvislosti s výstavbou D35 a uzavření
komunikací, nesmí být navržené nové dopravní značení v kolizi se stávajícím
4) Vjezd do uzavírky bude pouze na povolení pořadatele, který bude řádně označen dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Příloha č. 12,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a budou řádně poučeni o zastavování vozidel
5) Přechodná úprava provozu bude umístěna na nezbytně nutnou dobu pro provedení sportovní akce
6) Bude provedena předběžná informovanost dopravním značením k připravované uzavírce z důvodu informovanosti obyvatel
v obcích dotčených uzavírkou.
Pokud bude výše uvedená podmínka splněna, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.“

K návrhu přechodné úpravy provozu obdržel správní orgán od dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu vyjádření pod č.j. KRPE-46249-1/ČJ2020-170306, a to v následujícím znění:
„K navržené přechodné úpravě silničního provozu má Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje. Uzemní odbor Chrudim
- Dopravní inspektorát následující připomínky(u):
a) Dopravní značení doporučujeme umístit dle předložených příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
Uzavřený prostor trasy běžeckého závodu bude ze všech směrů označen DZ Z2 „Zábrana pro označení uzavírky“ a B1 “Zákaz
vjezdu všech vozidel“. Na všech hlavních příjezdových komunikacích k trase závodu bude umístěna DZ IP 22 např. „Pozor
běžecké závody , silnice HR. Týnec - Dašice uzavřena“. apod.
Všechna připojení pozemních komunikací na předmětné místní komunikace (křižovatky) budou označeny zábranami Z2 + B1 a
bude u nich zajištěna asistence pořadatelské služby.
Vzhledem k dané situaci, kdy bude možné se v uzavřeném úseku pohybovat motorizovanou či nemotorizovanou dopravou
bude nutné dále k zajištění bezpečnosti učinit vhodná opatření a to např. napojení sousedních nemovitostí (sjezdy nebo
nájezdy) zajistit pomocí pořadatelské služby, trasa závodu může být případně zajištěna červeno-bílou výstražnou páskou,
zábranou či plotem pro vytvoření bezpečného běžeckého koridoru atd. Průjezd (křížení) trasy závodu v místě křižovatky silnic
III/322 48 a III/322 46 bude možný pouze za asistence a při povolení pořadatele akce.
Pro vyloučení parkování vozidel bude v případě umístění DZ B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 13 „Texť‘ (dne
12.07.2020 od 06:00 hod - do 24:00 hod.) a to nejméně 7 dní dopředu.
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Průběh akce bude po celé trase běžeckého závodu zajištěn řádně poučenou a označenou pořadatelskou službou a to takovým
způsobem, aby nemohlo dojít k ohrožení účastníků tohoto závodu a ostatních účastníků silničního provozu a byla zajištěna
jejich bezpečnost.
Pořadatelská služba bude náležitě poučena a označena (zákon č. 361/2000 Sb., vyhl. č. 30/2001 Sb.), směrnice nebo pokyny
pořadatele akce a bude zajišťovat veškerá křížení komunikací ústících do trasy závodu. Zastavovat vozidla je oprávněn dle §
79 odst. 1 písm. m) zákona č.
361/2000 Sb. ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání PK spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské,
zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, dosáhl-li věku 18 let. (Pro tuto sportovní akci nebyly
tyto oprávněné osoby konkrétně jmenovitě uvedeny).
b) Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle "Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích" (TP 66) a ČSN 01 8020 a ČSN 01 8020 - Změna 1.
c) DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
d) Velikost DZ - základní, provedení DZ - retroreflexní
f) Stanovení přechodné úpravy provozu na PK vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)
pro silnice II.,III. třídy a MK příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
g) Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity
pouze pro umístění dopravních značek IS-llb, IS-llc a IS- lld (vyznačení objízdné trasy).
h) Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
Policie ČR - dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Upozorňujeme na skutečnost, že rámci probíhající výstavby D35 Časy - Ostrov je v zájmovém území několik dopravních
omezení a úplných uzavírek. Vzhledem k tomuto požadujeme návrh objízdných tras zkoordinovat tak, aby byla zajištěna
dostupnost zájm. lokality a aby dopravní značení užité pro tuto sportovní akci a akce v rámci stavby D35, bylo pro řidiče jasné,
srozumitelné a nedocházelo k špatné orientaci řidiče.“

Správní orgán připomínky policie zohlednil a doplnil je k navrženému dopravnímu značení. Vzhledem k tomu,
že objízdná trasa uzavírky je vedena po silnici I. třídy a zasahuje do správního území Městského úřadu Chrudim,
vyžádal si správní orgán souhlas, aby stanovení přechodné úpravy provozu za příslušné správní orgány (Městský
úřad Chrudim, Krajský úřad Pardubického kraje), vydal v rámci celé akce správní orgán (Magistrát města
Pardubice). Toto opatření obecné povahy se vztahuje na dopravní značení umístěné na silnici I. třídy a ve
správním obvodu Městského úřadu Chrudim.
Správní orgán na těchto podkladech vydává opatření obecné povahy.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů
o správním řízení.

Mgr. Tereza Bydžovská
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Obdrží:
Oldřich Bujnoch, Topolská 739, 537 05 Chrudim - Chrudim II, IČ 10479724 (osobně)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481 (DS)
Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988 (DS)
Obec Úhřetická Lhota, č. p. 9, 530 02 Pardubice 2, IČ: 00274488 (DS)
Obec Úhřetice, Úhřetice 36, Úhřetice 538 32, IČ: 00271101 (DS)
Obec Kočí, Kočí 92, 538 61 Kočí, IČ: 00270288 (DS)
Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 00270156 (DS)
Obec Čankovice, Čankovice 89, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 00485969 (DS)
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO: 00270211 (DS)
Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821 (DS)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530
47 Pardubice, IČ 72050250 (DS)
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Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí
46, 537 20 Chrudim, IČ: 72050250 (DS)
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 (DS)
Městský úřad Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO: 00270211 (DS)
Přílohy: DIO
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic,
na úřední desce Městského úřadu Dašice, Chrudim, Hrochův Týnec, na úřední desce obecního úřadu Moravany,
Kostěnice, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Kočí a Čankovice.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po
posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení
speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět.

vypraveno dne:
vyvěšeno dne: …………..........................

sejmuto dne: ..................................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………………………………………….
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
..............................................................................................................
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