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

SZ_MMP 85565/2021/4
MmP 89738/2021
Ing. Marcela Švadlenková
466 859 195
marcela.svadlenkova@mmp.cz

V Pardubicích dne 27. srpna 2021
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821
Obec Úhřetická Lhota, č. p. 9, 530 02 Pardubice 2, IČ: 00274488
Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481
Obec Kočí, č.p. 92, 538 61 Kočí, IČO: 270288
Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 270156
Obec Dvakačovice, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 484468
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481
Obec Bořice, 538 62 Bořice 93, IČO: 269883
Obec Úhřetice, Úhřetice č.p. 36, 538 32 Úhřetice, IČO: 271101

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-64678-1/ČJ-2021-170606 dne 25. 8. 2021 a Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, vydaném pod č. j. KRPE-62756-2/ČJ-2021-170306 dne 19. 8. 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/32246 a III/34044 v Kostěnicích.
Žadatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 85031

K označení použijte značení:

A15, Z4a-b dle schématu č. B/1 platných TP66 schválených MD ČR
K provedení přechodné úpravy provozu požadujeme následující:
1) Stavební práce budou zahájeny současně na obou silnicích. V opačném případě musí dojít k rozdělení na etapy.
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.
Pro přechodné dopravní značení a objízdné trasy týkající se okresu Chrudim:
1) Dopravní značení/dopravní zařízení bude umístěno dle předložené přílohy a v souladu s TP 66.
- v případě snížené viditelnosti doplnit dopravní zařízení Z 4 a dopravní značení A 15 o výstražná světla oranžové
barvy,
- v případě nutnosti, bude provoz řízen řádně poučenými a označenými pracovníky stavby,
- Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle "Zásad pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích" (TP 66) a ČSN EN 12899-1.
- DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
- Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou
být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11 c a IS-11 d (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
1. 9. 2021 - 31. 10. 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/32246 a III/34044 s návrhem na provedení dopravního opatření v termínu 1.9.2021 – 31.10.2021.
K návrhu přechodné úpravy provozu obdržel správní orgán od dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje vyjádření, pod č.j. KRPE-64678-1/ČJ-2020-170606 a Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje, územní odbor Chrudim, vydaném pod č. j. KRPE-62756-2/ČJ-2021-170306.
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Správní orgán stanoviska policie zohlednil 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)
Obec Úhřetická Lhota, č. p. 9, 530 02 Pardubice 2, IČ: 00274488, (DS)
Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481, (DS)
Obec Kočí, č.p. 92, 538 61 Kočí, IČO: 270288, (DS)
Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 270156, (DS)
Obec Dvakačovice, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 484468, (DS)
Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO: 00273481, (DS)
Obec Bořice, 538 62 Bořice 93, IČO: 269883, (DS)
Obec Úhřetice, Úhřetice č.p. 36, 538 32 Úhřetice, IČO: 271101, (DS)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, IČO: 65993390, (DS)
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 (DS)
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, Pardubická 67, 537 16 Chrudim,
IČO:270211 (DS)
Policie ČR, KŘPK, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, IČO: 72050250
(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, Úhřetická Lhota, Úhřetice, Bořice, Dašice, Dvakačovice, Hrochův
Týnec, Kočí a Kostěnice .
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: 27.8.2021.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 27.8.2021
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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