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

SZ_MMP 104122/2021/3
MmP 112829/2021
Ing. Marcela Švadlenková
466 859 195
marcela.svadlenkova@mmp.cz

V Pardubicích dne 27. října 2021
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481

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-80100-2/ČJ-2021-170606 dne 22. 10. 2021
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 stavebních prací a uzavírky při opravě povrchu vozovky po výstavbě kanalizace na
silnici č. III/34044 v Kostěnicích.
Žadatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 85031
K označení použijte značení:

IS11a, IS11c, Z2, B1, E13, B24a-b
K provedení přechodné úpravy provozu požadujeme následující:
1) 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.

2) Umístění přenosných dopravních značek musí odpovídat platných TP65 a TP66.
3) Bude zneplatněna neaktuální místní úprava provozu.
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
1. 11. 2021 - 30. 11. 2021
oprava povrchu vozovky po výstavbě kanalizace v obci Kostěnice

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou
součástí tohoto 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 společnosti Správa
a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 85031. Jedná se o označení
provádění stavebních prací při opravě povrchu vozovky po výstavbě kanalizace v obci Kostěnice na silnici
č. III/34044 s návrhem na provedení dopravního opatření v termínu 1.11.2021 – 30.11.2021.
K návrhu přechodné úpravy provozu obdržel správní orgán od dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje vyjádření, pod č.j. KRPE-80100-1/ČJ-2020-170606.
Správní orgán stanovisko policie zohlednil, zapracoval a stanovil navržené dopravní značení. 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.

Ing. Marcela Švadlenková
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Obdrží:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 85031 (DS)
Policie ČR, KŘPK, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250 (DS)
Obecní úřad Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821, (DS)
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481, (DS)
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 (DS)
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic,
a na úřední desce Obecního úřadu Kostěnice a Dašice.
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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:
..............................................................................................................
Příloha: situační plán značení
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Magistrát města Pardubic | Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy | Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 112858/2021
Č. spisu: SZ_MMP 104122/2021/4
Počet stran: 3
Počet příloh: 1
Vyřizuje: Ing. Marcela Švadlenková
Telefon: 466 859 195
Email: Marcela.svadlenkova@mmp.cz
Datum 27. října 2021
Účastníci řízení:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 85031
Dotčené orgány:

Policie ČR, KŘPK, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250

Rozhodnutí
Výroková část:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
r o z h o d l v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
na základě žádosti právnické osoby Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98,
533 53 Pardubice, IČ: 85031, podané dne 5.10.2021, ve věci povolení zvláštního užívání – provádění
stavebních prací v silničním pozemku silnice č. III/34044 v Kostěnicích pro stavbu: „Kostěnice – oprava
povrchu komunikace po kanalizaci“, t a k t o:
povoluje
účastníkovi řízení – žadateli:
právnické osobě: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ
00085031
v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 6, písm. c), bodu 3 zákona o pozemních komunikacích
a § 40 odst. 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů,
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ SILNICE - užití silnice, silničního pozemku č. III/34044 od křižovatky se silnicí č. II/340
po křižovatku se silnicí III/32246 vše v k.ú. Kostěnice, pro stavbu „Kostěnice – oprava povrchu
komunikace po kanalizaci“, pro provádění stavebních prací, dle situačního plánu.
Bližší určení:
k.ú. Kostěnice
Zvláštní užívání se povoluje na dobu:

silnice
Silnice č. III/34044 od křižovatky se silnicí č. II/340
po křižovatku se silnicí III/32246
1. 11. – 30. 11. 2021

za následujících podmínek:
1. Zvláštní užívání smí žadatel zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a v termínu tohoto
rozhodnutí.
2. Žadatel dodrží podmínky stanovené příslušným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem
Pardubice, č. j. KRPE-80100-2/ČJ-2021-170606 ze dne 22. října 2021:
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-

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dopravní inspektorát souhlasí, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, se zvláštním
užíváním a uzavírkou místní komunikace silnice č. 111/34044 v obci Kostěnice v rozsahu, jak je výše
uvedeno. Předložený návrh ovšem odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky, že silnice č. III/32246 bude v provozu
přípustném stavebním stavu a bez závad ve sjízdnosti.
Vytěžený materiál nebude žadatel skladovat na vozovce.
Žadatel na svůj náklad provede označení pracovního místa ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"). Žadatel zajistí, aby dopravní
značení odpovídalo po celou dobu platnosti tohoto rozhodnutí vydanému stanovení dopravního
značení Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy sp.zn. SZ_MMP 104122/2021/3, č.j. MmP
112829/2021
S pracemi na pracovním místě smí žadatel započít teprve tehdy, až jsou instalovány všechny
dopravní značky a dopravní zařízení.
Žadatel zajistí, aby dopravní značky, dopravní zařízení a orientační tabule byly ve funkčním stavu,
udržovány v čistotě, správně umístěny a dobře připevněny.
Toto platné rozhodnutí a vydané stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních
komunikacích, musí být na vyžádání na místě předloženo silničnímu správnímu úřadu nebo Policii
ČR, DI Pardubice.
Žadatel zodpovídá za dodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, po celou dobu trvání
zvláštního užívání. Pracovníkem zodpovědným za splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí
je Ing. Jiří Synek, tel.: 724 203 477.

Odůvodnění

Silniční správní úřad obdržel žádost od právnické osoby Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se
sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 85031, podané dne 5. 10. 2021, ve věci povolení zvláštního
užívání – provádění stavebních prací v silničním pozemku silnice č. III/34044 v Kostěnicích pro stavbu:
„Kostěnice – oprava povrchu komunikace po kanalizaci“.
Silniční správní úřad věc projednal s příslušným orgánem Policie ČR, který s prováděním zvláštního
užívání souhlasí.
Silniční správní úřad ve věci neshledal překážky bránící ve vydání povolení a zároveň byly splněny
zákonné podmínky, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, právo podat
odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství, prostřednictvím odboru, který toto rozhodnutí vydal. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Ing. Marcela Švadlenková
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Přílohy: 1krát situační plán, opatření obecné povahy
Obdrží:
Účastníci řízení:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)
Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘPK, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250 (DS)
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Na vědomí:
Obecní úřad Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821, (DS)
Poplatek:
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace byl vyměřen dle
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 36 ve výši
500 Kč.
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