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Účastníci řízení:
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545,
v zastoupení Jaroslavem Michkem, Polizy 4, 50327 Osice, IČ: 68461135
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031
Obec Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00274160
Obec Dolany, Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO:00273490
Obec Křičeň, Křičeň 88, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO:00580554
Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘPK, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, IČ 70885869
Zdravotnická záchranná služba okresu Pardubice, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, IČ 69172196
Dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ: 25945408

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 STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, Litomyšlské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545, v zastoupení na základě plné moci fyzickou osobou –
podnikatelem Jaroslavem Michkem, místem podnikání Polizy 4, 50327 Osice, IČ: 68461135, podané dne
4. 6. 2020, ve věci povolení uzavírky silnice č. III/3238 v obci Rohoznice, v místě propustku (před č.p. 79),
z důvodu jeho rekonstrukce, t a k t o:
povoluje
účastníkovi řízení – žadateli:
právnické osobě:
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
se sídlem:
Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
IČ:
27528545
v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ÚPLNOU UZAVÍRKU silnice č. III/3238 v obci Rohoznice, v místě propustku (před č.p. 79), z důvodu jeho
rekonstrukce, dle předložené situace (viz. příloha)
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Termín uzavírky:

21. 7. – 31. 10. 2020

Důvod uzavírky:

rekonstrukce propustku

za následujících podmínek:
1. S uzavírkou může žadatel začít až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a teprve tehdy, až jsou
instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení.
2. Objízdná trasa bude vedena po silnici č. III/32311 Rohoznice – Dolany, po silnici č. III/3237 a silnici
č. III/3238 Křičeň.
3. Žadatel zabezpečí vjezd a průjezd vozidel s předností jízdy (§ 41 a násl. a § 42 a násl. zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu).
4. Žadatel na svůj náklad provede označení uzavírky 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 56059/2020/3, č.j. MmP 65246/2020 ze
dne 29. 6. 2020 (viz. příloha).
5. Žadatel dodrží podmínky stanovené vlastníkem pozemní komunikace Správy a údržby silnic PK č.j.
SUSPK/8049/2020 ze dne 8. 6. 2020:
 budou dodrženy uzavírkové i objízdné trasy, jejichž mapový podklad je přílohou podané žádosti,
 veškeré značení nutné k zabezpečení akce musí být provedeno, udržováno i zpětně odstraněno
jeho dodavatelem,
 žadatel zabezpečuje na svůj náklad dopravní značení uzavírky i obj. trasy a zodpovídá za jeho
stav po dobu trvání uzavírky. Náhrada případných škod se uskuteční na náklady žadatele o
uzavírku a objížďku,
 dopravní značení pro danou akci bude stanoveno Policií ČR.
6. Žadatel dodrží podmínky stanovené za dopravce Krajským úřadem Pardubického kraje, ODSH, č. j.
KrÚ 42775/2020 ze dne 15. 6. 2020:
 uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkou 610109 (dopravce ARRIVA
Východní Čechy, a.s.),
 po dobu uzavírky se neobsluhují zastávky Křičeň,,odb. a Křičeň,,Agro. Bude schvalován výlukový
jízdní řád.
 objízdná trasa pro bus: Křičeň po sil. č. III/3237 přes Dolany a po sil. III/32311 do Rohoznice a
dále dle trasy v jízdním řádu. objízdná trasa je obousměrná,
 Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.
 V případě změny termínu je nutné včas (minimálně 48 hodin předem) informovat dopravní úřad
příp. dopravce.
 Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně
před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.
 Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat
dopravní úřad a výše uvedené dopravce.
7. S pracemi na pracovním místě smí žadatel započít teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní
značky a dopravní zařízení.
8. Žadatel zajistí, aby přechodné dopravní značení v rámci pracovního místa, které je potřebné jen
v pracovní době, bylo v mimopracovní době zrušeno.
9. Žadatel zajistí každodenní kontrolou, aby veškeré dopravní značení, dopravní zařízení a orientační
tabule byly po celou dobu uzavírky správně umístěny, ve funkčním stavu, udržovány v čistotě, dobře
připevněny a v případě jejich otočení, povalení, poškození či zcizení jej obnoví.
10.Žadatel zajistí pověřenou osobou kontrolování umístěného přechodného dopravního značení po
celou dobu uzavírky a v případě povalení, poškození či ztráty jeho obnovování.
11.Žadatel smí předmětný úsek silnice uzavřít jen na dobu povolenou, avšak je povinen využít všech
možností tak, aby uzavírka byla omezena na co nejkratší možnou dobu.

2z4

12.Po ukončení uzavírky žadatel zajistí úklid silnice uzavírkou dotčené včetně dopravního značení.
Případné škody na vybavení silnice a příslušenství budou žadatelem na jeho náklad bezodkladně
odstraněny včetně znečištění.
13.Případné změny dopravního opatření na místě uzavírky je žadatel povinen řešit ve spolupráci
se zdejším silničním správním úřadem.
14.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.
15.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. Petr Marhold, tel.: 724 363 575.

Odůvodnění
Silniční správní úřad obdržel žádost od právnické osoby STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní
823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27528545, v zastoupení na základě plné moci
fyzickou osobou – podnikatelem Jaroslavem Michkem, místem podnikání Polizy 4, 50327 Osice,
IČ: 68461135, podané dne 4. 6. 2020, ve věci povolení uzavírky silnice č. III/3238 v obci Rohoznice,
v místě propustku (před č.p. 79), z důvodu jeho rekonstrukce.
Silniční správní úřad si vyžádal v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích příslušného orgánu
Policie ČR, která s provedením uzavírky souhlasí za výše uvedených podmínek. V souladu § 77 odst. 1
písm. c) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích si silniční správní úřad vyžádal
vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu příslušného orgánu Policie ČR, na základě něhož bylo
vydáno opatření obecné povahy pod sp.zn. SZ_MMP 56059/2020/3, č.j. MmP 65246/2020.
Silniční správní úřad projednal žádost s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje
a se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje. V průběhu správního řízení žadatel doložil
souhlasné vyjádření za vlastníka pozemní komunikace Správy a údržby silnic Pardubického kraje,
Krajského úřadu Pardubického kraje za dopravce, obce Rohoznice, obce Dolany a obce Křičeň.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nevyzval silniční
správní úřad účastníky řízení (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Obec Rohoznice, Obec Dolany
a Obec Křičeň) k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, neboť jedinými podklady pro vydání rozhodnutí
jsou jejich vyjádření a vlastní žádost žadatele (STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.). Se záměrem realizace byli
účastníci řízení seznámeni již při vydání vyjádření k úplné uzavírce komunikace.
Protože 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.

Mgr. Tereza Bydžovská
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“
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Obdrží:
Účastníci řízení:
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,
IČ: 27528545, v zastoupení Jaroslavem Michkem, Polizy 4, 50327 Osice, IČ: 68461135 (DS)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)
Obec Rohoznice, Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00274160 (DS)
Obec Dolany, Dolany 78, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO:00273490 (DS)
Obec Křičeň, Křičeň 88, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO:00580554 (DS)
Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘPK, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250 (DS)
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 (DS)
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, IČ 70885869 (DS)
Zdravotnická záchranná služba okresu Pardubice, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, IČ 69172196 (DS)
Dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ: 25945408
(DS)
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Zveřejněno:
Centrální evidence pozemních komunikací Ministerstva dopravy - http://www.dopravniinfo.cz
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