
Městský úřad Holice *muhoss01539603* 

Stavební úřad 

Holubova 1, 534 14 Holice 
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 

 

Spis.zn.: MUHO 18014/2022/SÚ/Rei  Holice 1.8.2022 
Č.j.: MUHO/18626/2022   

 
 

Vyřizuje: 
 
Tel.: 
E-mail: 

Pavel Reinberg 
oprávněná úřední osoba 
466741255 
reinberg@mestoholice.cz 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 
 

Městský úřad Holice, stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na 
návrh, který podala obchodní společnost 

Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 2, 
kterého zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 29.6.2022 obchodní společnost 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČO 25931016, Legionářská 155, Pardubice-Rosice, 
533 51 Pardubice 

dne 21.7.2022 a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství 
policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích vydaného 
pod Čj.: KRPE-67202-3/ČJ-2022-170606 ze dne 28.7.2022. 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení: 

Oprava komunikace č. III/30511 třídy v obci Ostřetín 

sanace podkladních vrstev  

 
Navržené dopravní značení: 

- A 15, Z 2, Z 4a, B 1, E 13, E3a, B 21a, B 24b, B 26, C 4a, IP 22, IS 11a-b 

• A 15 – Práce na silnici v obou směrech  
• Z 2 - zábrana pro označení uzavírky  
• Z 4a – směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo (podél výkopu) 
• B 1 – Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech 
• E 3a – dodatková tabulka – Vzdálenost 
• E 13 – dodatková tabulka text – „Mimo vozidel stavby a rezidentu“ a „Mimo vozidel stavby“ 
• B 21a – Zákaz předjíždění v obou směrech 
• B 24b – Zákaz odbočování vlevo 
• B 26 – Konec všech zákazů v obou směrech 
• C 4a - Přikázaný směr objíždění vpravo  
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• IP 22 – Změna organizace dopravy 
• IS 11a – Návěst před objížďkou 
• IS 11b – Směrová tabule pro vyznačení objížďky 

 

Oprava komunikace v obci Ostřetín č. III/30511 třídy je rozčleněna do tří stavebních prostorů: 

I. Opravovaný úsek se nachází v blízkosti pozemku p.č. 125/2 v k.ú. Ostřetín, s délkou 
zásahu 30,0 m a s šířkou zásahu 2,5 m – schéma TP 66 – B/5.1 (volný jízdní pruh 2,5 
m) – částečná uzavírka od 22.8. – 26.8.2022 (Po – Pá)   

II. Opravovaný úsek se nachází v blízkosti pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Ostřetín, s délkou 
zásahu 30,0 m a s šířkou zásahu 2,5 m – schéma TP 66 – B/5.1 (volný jízdní pruh 2,5 
m) – částečná uzavírka od 22.8. – 26.8.2022 (Po – Pá)   

III. Opravovaný úsek se nachází v blízkosti pozemku p.č. 152 v k.ú. Ostřetín, s délkou 
zásahu 15,0 m a s šířkou zásahu 5,0 m. – úplná uzavírka od 27.8. – 28.8.2022 (So – 
Ne)  

 

Dopravní značení: viz plánek – TP 66 – schéma B/5.1. 

Termín stavebních prací: 22.08.2022 – 28.08.2022 

Částečná uzavírka komunikace: 22.08.2022 – 26.08.2022 (Po – Pá) 

Úplná uzavírka komunikace: 27.08.2022 – 28.08.2022 (So – Ne) 

Objízdná trasa značena:  

• Ostřetín – Jaroslav – Horní Jelení – Ostřetín (pozn. Vysoká u Holic uzavřena od 15.8.-
31.12.2022)     

 
Podmínky policejního orgánu: 
 

1. Nebudou umístěny dopravní značky IP 22 – Změna organizace dopravy na silnici č. I/35 
třídy před křižovatkou se silnicí č. III/30511 třídy v obci Ostřetín a na silnici č. II/305 třídy 
před křižovatkou se silnicí č. II/305 třídy V Horním Jelení (rozpor s ust. § 78 odst. 2 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). 

2. Tvar uzavírky a objízdné trasy na dopravním značením IS 11a – Návěst před objížďkou 
musí odpovídat skutečnosti (např. IS 11a silnice č. I/35 před křižovatkou se silnicí č. 
III/30511 třídy tomu neodpovídá). 

3. Bude doplněna dopravní značka IP 10b – Návěst před slepou pozemní komunikací 
na silnici č. I/35 třídy z obou stran před křižovatkou se silnicí č. III/30511 třídy. 

4. Bude doplněna dopravní značka IP 10b – Návěst před slepou pozemní komunikací 
na silnici č. II/305 třídy před křižovatkou se silnicí č. III/30511 třídy Horní Jelení ve 
směru od obce Jaroslav. 

5. Bude doplněna dopravní značka IP 10a – Slepá pozemní komunikací + B 1 – Zákaz 
vjezdu všech vozidel v obou směrech + E 3a – dodatková tabulka vzdálenost na 
silnici č. III/30511 třídy za křižovatkou se silnicí č. II/305 třídy Horní Jelení. 

6. 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. 

7. Bude upravena stávající přechodná úprava provozu pro provedení objízdné trasy 
uzavírky silnice č. III/30512 třídy – Vysoká u Holic. 
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Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značky 

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada 

Provedení dopravních značek: reflexivní 

Zodpovědná osoba: David Zlesák, tel.: 602 467 886 

Termín stavebních prací:               22.08.2022 – 28.08.2022 

 

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu: 

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, proveďte a umístěte před zahájením akce 
dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle 
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 

2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, 
spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. 

3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - 
Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 
12.12. 2003. 

4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se 
zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 

5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. 
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 

vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních 

značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního 
místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací. 

8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek 
nedošlo ke změně jejich polohy a umístění. 

9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další 
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je 
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.  

10. Budou splněny veškeré podmínky správce silnice č. III/30511 třídy Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje, IČ: 00085031 se sídlem Pardubice – Doubravice 98 vedené pod Čj.: 
SUSKP/8103, 8104/2022 ze dne 22.7.2022: 

• Při uzavírce budou dodrženy podmínky dané v ustanovení § 24 „omezení obecného 
užívání uzavírkami a objížďkami“ zákona č. 13/1997 Sb., o pomezních komunikacích, 
zvláště pak uvedené v odst. 2, 6, 7 a 8 citovaného zákona. 

• Žadatel zabezpečuje dopravní značení uzavírky a objížďky na svůj náklad a odpovídá za 
jeho stav po dobu trvání uzavírky. 

• Náhrada případných následných škod se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a 
objížďku. 

• Při provádění stavebních prací bude respektováno ust. § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích: „Při znečištění silnice, které způsobí nebo může způsobit 
závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů 
odstranit a uvést tuto komunikaci do původního stavu“. 

• Požadujeme, aby před zahájením uzavírky provedl žadatel kontrolu a dokumentaci 
stavebního stavu komunikací, po kterých bude vedena objízdná trasa. Způsob a termín 
případných oprav bude dohodnut se zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje 
po ukončení uzavírky a následné kontrole objízdných tras. 
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 1a správního řádu: 
Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 2, 

 

Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním 
orgánům. 

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, 
pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto 
stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním 
řízení. 

 

Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací v rámci akce 
Výstavba dešťové kanalizace v obci Hrachoviště je nutná přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích. 

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána 
s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 
1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti obchodní společnosti Chládek & 
Tintěra, Pardubice a.s., kterého zastupuje na základě vystavené plné moci ze dne 29.6.2022 
obchodní společnost DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o. 

Žadatel v prvotním návrhu požadoval nejprve termín stavebních prací v období od 24.08. -
28.08.2022, které se následně z důvodů navýšení stavebních prací pozměnilo na stávající 
termín od 22.08. - 28.08.2022. Dotčené orgány byly o této změně informováni a se změnou 
termínu stavebních prací souhlasily. 

 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po 
dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v 
přezkumném řízení. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. 
Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k 
podávání připomínek nebo námitek. 
 
 
  
Helena Sedláková                                                                                         otisk úředního razítka 
Vedoucí stavebního úřadu 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice, OÚ 
Ostřetín 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Příloha: 
- Situace dopravního značení. 

 
 
Obdrží: 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz 
sídlo: Legionářská č.p. 155, Pardubice VII-Rosice, 533 51 Pardubice 17 
zastoupení pro: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 2 
 
Obec Ostřetín, IDDS: f7ha9q8 
sídlo: Ostřetín č.p. 92, 534 01 Holice v Čechách 
 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19 
 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
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