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Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adá mk o v a 5 5 4 , H l in s ko
Váš dopis ze dne: 31.7.2018
Č.j.: Hl 45183/2018/SÚ
Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel
Tel.: 469 326 137
E – mail: zastera@hlinsko.cz

Vaše značka:
Spisová značka: S-SÚ/45170/2018/7
Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.4/A20
Počet listů/příloh: 4 str. / 0
V Hlinsku dne: 1.8.2018

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 31.7.2018, kterou podala
M-SILNICE a.s., Pobočka Chrudim, IČO 42196868, Za Pivovarem č.p. 611, Chrudim III, 537 01
Chrudim 1, kterou zastupuje
DOPA CZ s.r.o., IČO 27519341, Přestavlky č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec (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-59802-1/ČJ-2018-170306 ze dne 26.7.2018,
rozsah omezení: úplná uzavírka
na komunikaci: silnice III/343 7
v místě: silnice III/343 7 v km 3,000 – 3,625, viz návrh DIO na str. 4
z důvodu: rekonstrukce silnice III/343 7 Srní – křižovatka s III/343 4 Petrkov – I. etapa
v termínu: od 6.8.2018
do 23.9.2018
objízdná trasa: je vedena od křižovatky silnic III/343 7 x III/343 4 po silnici III/343 7 do Včelákova na
křižovatku silnic III/343 7 x III/355 22, dále po silnici III/355 22 přes Vyhnánov a Příkrakov
na křižovatku silnic III/355 22 x II/355 dále po silnici II/355 přes Holetín na křižovatku
silnic II/355 x I/34 v Hlinsku, dále po silnici I/34 x II/343 v Hlinsku, dále po silnici II/343 na
křižovatku silnic II/343 x III/343 7 v Hlinsku a dále po silnici III/343 7 směrem na Srní,
obousměrně, viz návrh DIO na str. 4.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení bude umístěno podle návrhu DIO na str. 4. V případě snížené viditelnosti bude
dopravní zařízení Z2 doplněno o výstražné světla oranžové barvy. Vzhledem k tomu, že Městem
Hlinsko povedou ve stejném termínu dvě objízdné trasy pro dvě různé akce po stejné trase
je nutné v Hlinsku objízdnou trasu srozumitelně a viditelně označit, aby řidiči rozpoznali
objízdnou trasu pro svůj směr jízdy.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66
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„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a příslušných platných
technických norem ČSN 01 8020 a ČSN 01 8020 – změna 1
Dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání důvodu a na dobu nezbytně nutnou.
Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním
provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
Pro umístění přenosného dopravního značení 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.
Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a
po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených
pozemních komunikací.
Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným
v rozhodnutí silničního správního úřadu, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno,
součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně
oznámena správnímu orgánu.
Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Odpovědnými osobami 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 Marek Šibal tel.: 702169786.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem,
může správní orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit
další dopravní značení, případně již stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je
zajistit okamžité osazení nového stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:
Žadatel podal na zdejší správní úřad dne 31.7.2018 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
komunikacích z důvodu rekonstrukce silnice III/343 7 v km 3,000 – 3,625.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim, souhlas Města
Hlinsko, Městyse Včelákov, Obce Holetín Miřetice, ŘSD a SŽDC s uzavírkou a vedením objízdné trasy,
souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, ODSH s tím, že stanovení přechodné úpravy provozu na
dobu uzavírky silnice III/343 7 vydá náš správní úřad i na silnici I/34.
Správní úřad žádost posoudil, podle platné úpravy zákona o silničním provozu a prováděcí vyhlášky č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, a stanovil přechodnou úpravu
provozu ve výše uvedeném znění. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,
nedoručoval zdejší správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzval 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.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu

"otisk úředního razítka"
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Obdrží:
M-SILNICE a.s., Pobočka Chrudim, IDDS: jwtq7ju
DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice - oddělení správy silnic, IDDS: zjq4rhz
Správa železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Hradec králové, IDDS: uccchjm
Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01 Hlinsko v
Čechách 1
Městys Včelákov, IDDS: kyha5kv
Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Hlinsko a dále na úřední desce Městyse Včelákov a Obce Holetín, které tímto žádáme o vyvěšení tohoto
opatření. Opatření 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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