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  *KUPAX00ZA5G8*                    
KRAJSKÝ  ÚŘAD  PARDUBICKÉHO  KRAJE 

 odbor dopravy a silničního hospodářství 

532 11 Pardubice, Komenského nám. 125                                                                  tel. 466026111                                                                                                                  
Č.j.: KrÚ 85264/2021-Ky                                                   V Pardubicích dne: 15.11.2021 
SpKrÚ 65740/2021 
 
 

V e ř e j n á    v y h l á š k a 

 

Opatření obecné povahy 

 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a 
místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 
1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě 
žádosti společnosti AFRY CZ s.r.o., (IČ: 45306605), se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 
Praha 4, která na základě plné moci zastupuje společnost STRABAG a.s., (IČ: 60838744), 
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, podané dne 30.8.2021 
 
 

s t a n o v u j e 
 

místní úpravu provozu 

na silnici I/36 u obce Časy a na silnici I/37 (SMV) u MÚK Opatovice nad Labem a to 
umístěním následujícího trvalého dopravního značení dle situačních výkresů stavby: 

     D35 OPATOVICE – ČASY, 

které vypracovala společnost TUBES spol. s r.o., Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4, ze 
dne 06/2021, číslo zakázky: TU – 19114 – 03, objekt: SO 190.4, SO 190.1 Dopravní značení 
– VDZ, SZ, VLKP (I.tř), s těmito změnami: 

- U DZ „Konec obce Časy“ nebude DZ B20a (80) „Nejvyšší dovolená rychlost“, 
instalováno 

- DZ A4 bude vždy doplněna o DZ B20a (70) 

-   VDZ V1a bude před okružní křižovatkou ve směru od obce Časy a na sil. III/32253 
   prodloužena na celkovou délku 100 m v souladu s TP133 

- Před vjezdem k OK (I/36 x III/32253) ze směru od obcí Časy a Dolní Ředice bude 
provedena VDZ V18 Optická psychologická brzda s akustickým efektem 

- Na směrových ostrůvcích a po obvodu středového ostrova okružní křižovatky 
budou doplněny všesměrové odrazky 

- Od km stavby 1,6 po konec stavby bude VDZ V2b nahrazena VDZ V3, umožňující 
předjíždění na Holice, dále budou doplněna chybějící VDZ V2b s V9b „Předběžné 
šipky“ (doplnění posledních dvou z celkového počtu 5 ks). 
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- Před napojením vedlejší větve na hlavní pozemní komunikaci v km stavby 1,350 
bude doplněna VDZ V15 symbol DZ P4 „Dej přednost v jízdě“. 

- Stávající návěst před křižovatkou IS9c umístěná ve směru od obce Časy bude 
odstraněna. Dopravní omezení spočívající v nejvyšší dovolené hmotnosti vozidla 
„8t + dodatková tabulka Jediné vozidlo…“ bude promítnuta do nových návěstí IS9b 
(č. 036-05, 036-04) pro směr „Dašice“.  

 

dále za podmínek: 
Dopravní značení proveďte jako:  stálé svislé a vodorovné dopravní značky, dopravní 

zařízení     
Velikost dopravního značení:  základní rozměrová řada  
Provedení dopravního značení:   reflexní 
Platnost úpravy:                                TRVALE 
Důvod: realizace stavby „D35 Opatovice - Časy“ 
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:  
p. Ivan Nehera, vedoucí stavby, STRABAG a.s., tel. 466 987 050  

Další podmínky pro změnu místní úpravy provozu: 

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně 
na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.  
 

2. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad 
úrovní terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.). Vnitřní okraj dopravních značek bude 
0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou 
krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).  

3. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v 
obci z 50 m.  

4. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací 
dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 

5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na pořízení, úpravu a 
osazení dopravního značení hradí investor stavby.     

6. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 
294/2015 Sb., ČSN 018020 – Změna 1 a splňovat podmínky  uvedené v publikacích Zásady  
pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65, a Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 133, vydanými CDV Brno 2013 a 2005, 
schválené MD ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 
a MD ČR, pod č.j. 354/2005-120-STSP/1 s účinností od 15.8.2005. 

7. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas 
příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob 
uchycení nebo provedení DZ.  

8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní 
zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, 
či dopravního zařízení. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si 
vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný 
zájem.  
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Odůvodnění: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě 
žádosti společnosti AFRY CZ s.r.o., (IČ: 45306605), se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 
Praha 4, která na základě plné moci zastupuje společnost STRABAG a.s., (IČ: 60838744), 
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, podané dne 30.8.2021, navrhl změnu 
místní úpravy provozu na silnici I/36 u obce Časy a na silnici I/37 (SMV) u MÚK Opatovice 
nad Labem, z důvodu realizace akce „D35 Opatovice - Časy“, úpravy DZ na silnicích I. tříd 
(Dopravní značení na přeložce I/36 a přivaděči Časy, Dopravní značení před MÚK Opatovice 
nad Labem na silnici pro motorová vozidla I/37 (SMV). 
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby dopravní policie 
Pardubice, vydané pod č.j. KRPE-67461-1/ČJ-2020-1700DP ze dne 2.11.2020.  

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení 
předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.  
 
K návrhu opatření obecné povahy nebyly jinak uplatněny žádné připomínky.  
 
S ohledem na rozsah projektové dokumentace – situačních výkresů, nejsou tyto přílohou 
daného stanovení místní úpravy provozu a jsou k dispozici k nahlédnutí na Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 
120, 532 11 Pardubice.    

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po zveřejnění návrhu opatření 
obecné povahy vydává stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění. 

 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze 
podat opravný prostředek. 

 

 
 Ing. Ladislav Umbraun 

                          otisk úředního razítka                            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. Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:     ……………………..  Sejmuto dne:              …………………….. 
 
                                                                                 
 
………………………………………………. 
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
AFRY CZ s.r.o., (IČ: 45306605), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Obecní úřad Opatovice nad Labem – úřední deska 
Obecní úřad Časy – úřední deska  
Obecní úřad Dolní Ředice – úřední deska 
Městský úřad Holice – úřední deska 
Krajský úřad Pardubického kraje – úřední deska 
 
Na vědomí: 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy 
 
Dotčené orgány a instituce: 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie Pardubice 
 

Vyřizuje: Ing. Roman Kyncl (tel. 466 026 432), oprávněná úřední osoba 
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