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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Číslo jednací:
KrÚ 79641/2021
Spisová značka: SpKrÚ 71911/2021 ODSH OSH
Vyřizuje:
Ing. Jan Kysilka
Telefon:
466026134
E-mail:
jan.kysilka@pardubickykraj.cz
Datum:
22.10.2021

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1
písm. b) a c) 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“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po stanovisku Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048
Pardubice, pod č. j. KRPE-77696-1/ČJ-2021-1700DP, ze dne 19. 10. 2021 a dále po souhlasu se stanovením přechodné
úpravy provozu ve správním obvodu Magistrátu města Pardubic, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, se
sídlem náměstí Republiky 12, 53002 Pardubice, ze dne 14. 10. 2021, na základě žádosti společnosti T.A.Q. s. r. o., se
sídlem Letrovská 1002/59, 16000 Praha, zastoupené spol. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o., se sídlem Rosice
č. 155, 53351 Pardubice, podané dne 22. 9. 2021
Stanovuje
Přechodnou úpravu provozu
na silnici I. třídy č. 36 (ulice Kpt. Jaroše) v Pardubicích, pod silničním nadjezdem ul. Kyjevská. Objízdné trasy je nutné
realizovat v rámci organizace výstavby a nutnosti celkové uzavírky silnice I. třídy č. 36. V rámci uzavírky jsou navrženy
následující značené objízdné trasy:
Značení přechodné úpravy provozu pro osobní automobily ve správním obvodu Magistrátu města Pardubic:
Značená trasa je vedena obousměrně z křižovatky Dašická – Drážka a dále ulicemi Dašická, Štrossova, Bubeníkova,
Jahnova, Karla IV, Anenská a končí v ul. Kpt. Jaroše (silnice I. třídy č. 36).
Značení přechodné úpravy provozu pro nákladní automobily:
Značená „oficiální“ obousměrná objízdná trasa pro vozidle nad 3,5 t začíná v prostoru „Pardubice západ“ na MÚK
Palackého a pokračuje v Okrese Pardubice po Silnici I. Třídy č. 37 směrem na Chrudim. V okrese Chrudim je vedena po
silnici I. třídy č. 17 směr Zámrsk, pokračuje provizorním napojením silnice I. třídy č. 17 na silnici I. třídy č. 35 u obce
Zámrsk (okres Ústí nad Orlicí), dále po silnici I. třídy č. 35 ve směru Holice na okružní křižovatku silnice I. třídy č. 35 a
I. třídy č. 36 s ulicí Pardubická v Holicích, odtud dále po silnici I. třídy č. 36 ve směru na Sezemice, značená objízdná
trasa končí v prostoru „Pardubice východ“.
Značená oficiální objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t je vedena pouze po komunikacích shodné třídy jako uzavíraná
komunikace.
Informace o uzavírce budou umístěny na všech důležitých křižovatkách v okresech Pardubice, Chrudim, Ústí nad
Orlicí.
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Termín přechodné úpravy: 30. 10. 2021 – 31. 10. 2021
Vše přehledně v situacích dopravního značení, které dodala společnost
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o., se sídlem Rosice č. 155, 53351 Pardubice, IČ: 25931016
Důvod přechodné úpravy:
Stavební práce na nadjezdu u nemocnice v ulici Kyjevská
v Pardubicích. Důvod vedení objízdné trasy pro NA je nemožnost překonání směru „Pardubice západ“ > „Pardubice
východ“ jinou trasou v rámci města. Značená oficiální objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t je vedena pouze po
komunikacích shodné třídy s uzavíranou komunikací (vše v rámci sítě silnic I. třídy v Pardubickém kraji). Značená
objízdná trasa pro OA je vedena po místních komunikacích v rámci města v souladu se souhlasem Magistrátu města
Pardubic, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy.
Dopravní značení proveďte jako:
Přenosné svislé dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:
základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:
retroreflexní
Platnost úprav:
30. 10. 2021 – 31. 10. 2021
Odpovědná právnická osoba:
T.A.Q. s. r. o., se sídlem Letrovská 1002/59, 16000 Praha,
IČ: 28868781
Kontaktní osoba:
p. Guschl, tel. 730150660, T.A.Q. s. r. o.,
Odpovědná právnická osoba za dopravní značení: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o., se sídlem Rosice č. 155,
53351 Pardubice, IČ: 25931016
Kontaktní osoba:
p. Fanta tel. 603115936, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o.,
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení/dopravní zařízení bude umístěno dle předložených příloh, v souladu s TP 66
a vyhl. č. 294/2015 Sb. a dle našich připomínek.
2. dopravní značení bude umístěno tak, aby nebyly narušeny rozhledové poměry pro křižovatky v daném úseku
vedení objízdné trasy.
3. 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).
4. V dostatečném časovém předstihu bude umístěno dz. informující o nastávající uzavírce z důvodu včasného
možného naplánování si změny trasy zejména nákladní dopravy.
5. Pro označení jednotlivých objízdných tras požadujeme umístění dz. IS11c doplněnou symbolem vozidla OA
nebo NA.
6. Upozorňujeme na správné umístění přechodné úpravy provozu v prostoru křižovatky silnic I. třídy č. 17 a
I. třídy č. 35 u obce Zámrsk, Nová Ves, kde probíhá výstavba okružní křižovatky. Žadatel kontaktuje společnost
MADOS MT, s. r. o., se sídlem Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899 a projedná společné
označení přechodné úpravy provozu v daném místě.
7. Upozorňujeme, že značení předmětné akce bude koordinováno s vedením stávajících objízdných tras ve městě
Pardubice (návěsti uzavírky nadjezdu u nemocnice Pardubice; centrum > Pardubičky). Případně dalších, které
se vyskytnou o víkendu 30. 10. 2021 – 31. 10. 2021. Zajistí žadatel.
8. Žadatel zajistí na křižovatce ul. Anenská – Hlaváčova – Kpt. Jaroše vypnutí SSZ.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska k přechodné úpravě provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice,
pod č. j. KRPE-77696-1/ČJ-2021-1700DP, ze dne 19. 10. 2021:
a. Nesouhlasíme s provedením DZ IS 11a „Návěst před objížďkou“ na MÚK Palackého, kdy ve směru od
Hradce Králové neodpovídá schématické provedení skutečné situaci. Omezení se v daném případě
nachází v přímém směru (směr centrum), tedy provedení DZ by mělo odpovídat obr. 167 z TP 65. Dále
se tato DZ vztahuje pouze pro objížďku nákladních vozidel nad 3,5 t, tedy požadujeme ve spodní části
této DZ doplnit text „Platí pro (symbol E9 nákladní vozidlo) nad 3,5 t). Ve směru od Chrudimi je
doprava odkláněna na Hradec Králové, kde však není značená objízdná trasa. Proto požadujeme
v tomto směru nákladní dopravu nad 3,5 t odklonit až na OK u OD Lidl zpět ve směru na Chrudim.
Tedy DZ IP22, IS 11a a IS11b nebudou přemístěny před OK u OD Lidl ve směru od Chrudimi
a odpovídajícím způsobem upraveny pro odklon zpět na Chrudim. Vzhledem k tomu, že se jedná
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o odklon pouze nákladní dopravy, kdy omezení na objízdné trase pro osobní vozidla je 3,5 t, bude na
obou IS 11b uveden text „Tranzit nad 3,5 t“ a doplněn symbol E9 „Nákladní vozidlo“ (viz obr. 170 z TP
65).
b. 2x DZ č. IS 11b nebude ve směru od Chrudimi umístěna na MÚK sil. I/2 a I/37 z důvodu nadbytečnosti.
c. Nesouhlasíme s textem na DZ č. IP22 na sil. I/35 u obce Zámrsk, na které je uvedeno chybné datum
uzavírky. Bude uvedeno správné datum uzavírky.
d. Na ul. Dašická před křižovatkou se sil. I/36 požadujeme doplnit IS 11b vpravo s uvedením textu
„Tranzit nad 3,5 t“ a doplněn symbol E9 „Nákladní vozidlo“. Dále bude pro tento směr objížďky
doplněna IS 11b „Tranzit“ na křižovatce se sil. II/298, na OK křižovatce sil. I/36 x I/35 (1x ve směru od
Sezemic a dále 1x ve směru od Hradce Králové) a dále před křižovatku sil. I/35 x I/17 ve směru od
Hradce Králové.
e. Na začátku objízdné trasy pro osobní vozidla bude umístěna DZ č. IS 11b s uvedením symbolu č. E9
„Osobní vozidlo“.
f. Odpovídajícím dopravním zařízením č. Z4 bude na křižovatce ul. Anenská a Hlaváčova uzavřen levý
odbočovací jízdní pruh z ul. Anenská, dále jízdní pruh pro jízdu přímo v ul. Hlaváčova. Zároveň na této
křižovatce požadujeme po dobu uzavírky vypnout SSZ.
g. Na křižovatce ul. Dašická a kpt. Jaroše bude dopravním zařízením Z4 uzavřen jízdní pruh pro levé
odbočení v ul. Dašická ve směru od Černé za Bory, dále pravý odbočovací jízdní pruh v ul. Dašická ve
směru od centra a jízdní pruh pro jízdu přímo ve směru na Hradec Králové v ul. Na Drážce.
h. V místě uzavírky na ul. kpt. Jaroše bude u výše uvedených křižovatek umístěna zábrana pro označení
uzavírky č. Z2 doplněná o DZ B1 s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel stavby“.
i. Dopravní značení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění BESIP.
j. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích" (TP 65), „Zásad pro označování pracovních míst“ (TP66), “Zásad pro orientační
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 100), “Zásad pro informačně orientační značení na
pozemních komunikacích (TP 117), “Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích (TP 133), ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1. Užité dopravní značení bude schváleno
pro užití na pozemních komunikacích.
Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno dle přiložených příloh a podmínek stanovení
přechodné úpravy provozu, odbornou firmou.
Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla
zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny
proti deformaci, pootočení a posunutí.
Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude
dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně
50 m, mimo obec 100 m.
Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
Informovanost o dopravně inženýrském opatření doporučujeme zveřejnit prostřednictvím hromadných
sdělovacích prostředků v dostatečném předstihu.
Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno
pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
Odpovědnou právnickou osobou byla určena spol. T.A.Q. s. r. o., se sídlem Letrovská 1002/59, 16000 Praha,
IČ: 28868781, kontaktní osoba p. Guschl, tel. 730150660
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení
změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:
Dne 22. 9. 2021 podala společnost T.A.Q. s. r. o., se sídlem Letrovská 1002/59, 16000 Praha, zastoupená spol.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o., se sídlem Rosice č. 155, 53351 Pardubice na Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního hospodářství žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 36 (Kpt.
Jaroše) z důvodu úplné uzavírky této silnice v místě silničního nadjezdu ul. Kyjevská v Pardubicích. Situace jsou nedílnou
součástí tohoto stanovení. Značená objízdná trasa pro osobní automobily je vedena obousměrně z křižovatky Dašická –
Drážka a dále ulicemi Dašická, Štrossova, Bubeníkova, Jahnova, Karla IV, Anenská a končí v ul. Kpt. Jaroše (silnice I. třídy
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č. 36). Značená „oficiální“ objízdná trasa pro vozidle nad 3,5 t začíná v prostoru „Pardubice západ“ na MÚK Palackého
a pokračuje v Okrese Pardubice po Silnici I. Třídy č. 37 směrem na Chrudim. V okrese Chrudim je vedena po silnici
I. třídy č. 17 směr Zámrsk, pokračuje provizorním napojením silnice I. třídy č. 17 na silnici I. třídy č. 35 u obce Zámrsk
(okres Ústí nad Orlicí), dále po silnici I. třídy č. 35 ve směru Holice na okružní křižovatku silnice I. třídy č. 35 a I. třídy
č. 36 s ulicí Pardubická v Holicích, odtud dále po silnici I. třídy č. 36 ve směru na Sezemice, značená objízdná trasa končí
v prostoru „Pardubice východ“.
Značená oficiální objízdná trasa ve víkendovém provozu pro vozidla nad 3,5 t je vedena pouze po komunikacích shodné
třídy jako uzavíraná komunikace.
K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Připomínky Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048
Pardubice, pod č. j. KRPE-77696-1/ČJ-2021-1700DP, ze dne 19. 10. 2021 k přechodné úpravě provozu byly převzaty do
tohoto opatření obecné povahy. Žadatel zajistí jejich splnění.
K podané žádosti byl dále doložen souhlas Magistrátu města Pardubic, oddělení speciálního stavebního úřadu
a dopravy, se sídlem náměstí Republiky 12, 53002 Pardubice, ze dne 14. 10. 2021, aby Krajský úřad Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci svého řízení z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení vydal i stanovení
přechodné úpravy provozu na komunikacích, na kterých bude umístěno dopravní značení v rámci uvedené stavby, pro
které je Magistrát města Pardubic příslušným orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích.
Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65),
„Zásad pro označování pracovních míst“ (TP66), “Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“
(TP 100), “Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích (TP 117), “Zásad pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133), ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1. Užité dopravní značení
bude schváleno pro užití na pozemních komunikacích.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření
obecné povahy veřejnou vyhláškou.
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje
a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí
vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět
Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
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Vyvěšeno dne:

……………………………………

Sejmuto dne:

……………………………………

……………………………………
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu
Pardubického kraje.

Příloha:
situace dopravního značení

Obdrží:
T.A.Q. s. r. o., se sídlem Letrovská 1002/59, 16000 Praha, zastoupené spol. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o., se
sídlem Rosice č. 155
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Na
Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice
Magistrát města Pardubice, se sídlem náměstí Republiky 12, 53002 Pardubice
Vyvěšení na úředních deskách:
Úřad městského obvodu Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 53002 – úřední deska
Úřad městského obvodu Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice – Úřední deska
Městský úřad Chrudim, se sídlem Resselovo náměstí 77, 53701 Chrudim – úřední deska
Městský úřad Hrochův Týnec, se sídlem Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec – úřední deska
Úřad městyse Chroustovice, se sídlem náměstí Josefa Haška 93, 53863 Chroustovice – úřední deska
Obecní úřad Kočí, se sídlem čp. 92, 53861 Kočí – úřední deska
Obecní úřad Zámrsk, se sídlem Zámrsk 95, 56543 Zámrsk – úřední deska
Obecní úřad Ostrov, se sídlem Ostrov 57, 53863 Chroustovice – úřední deska
Obecní úřad Stradouň, se sídlem Stradouň 99, 53863 Chroustovice – úřední deska
Obecní úřad Čankovice, se sídlem Čankovice 1, 53862 Čankovice – úřední deska
Městský úřad Sezemice, se sídlem Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice – úřední deska
Městský úřad Holice, se sídlem Holubova 1, 53401 Holice – úřední deska
Obecní úřad Ostřetín, se sídlem Ostřetín 92, 53401 Holice – úřední deska

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
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Na Vědomí:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát,
se sídlem Rožkova 2757, 53002 Pardubice
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, se
sídlem Průmyslová 1478, 53720 Chrudim
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní
inspektorát, se sídlem Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí
Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice, IČ: 00274046
Ředitelství silnic a Dálnic ČR, Správa Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
MADOS MT, s. r. o., se sídlem Lupenice 51, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899
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