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

SZ_MMP 97055/2018/9
MmP 104437/2018
Bc. Tereza Korytárová, DiS.
466 859 195
tereza.korytarova@mmp.cz

V Pardubicích dne 6. 12. 2018
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) a § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích
a dále na základě § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád

vydává

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-91598-1/ČJ-2018-170606 dne 26. 11. 2018
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 provádění stavebních prací při pokládce povrchu silnice č. II/298 v obci Sezemice v
úseku km 0,0000 - 0,850 od křižovatky se silnicí č. I/36 po konec obce ve směru na Rokytno za úplné uzavírky.
Žadatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ:
48035599
K označení použijte značky:
dopravní značení a dopravní zařízení dle předloženého návrhu v žádosti
dopravní značení a dopravní zařízení bude užito a umístěno v souladu s TP65, vyhláškou č. 294/2015 Sb.
Dopravní značení a zařízení proveďte jako:
typu
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení a zařízení:
Platnost úpravy:
Důvod:

dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky schváleného
základní rozměrová řada
retroreflexní
8. 12. – 9. 12. 2018 (případný náhradní termín 15. – 16. 12.
2018)
modernizace silnice – pokládka balené
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Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento
nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2) Přechodné dopravní značení a zařízení musí být umístěno 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. Případné nedostatky budou neprodleně odstraněny.
4) Přechodná úprava bude umístěna s časovým předstihem z důvodu vymístění případných parkujících vozidel na
místních komunikacích, kde je vedena objízdná trasa, zejména v místech křižovatek bude zajištěn volný
průjezdný profil.
Odůvodnění:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel podklady od společnosti DOPA CZ
s.r.o. k žádosti SWIETELSKY stavební s.r.o.. Jedná se o označení uzavírky silnice č. II/298 v Sezemicích, s návrhem
na provedení dopravního opatření v termínu od 8. 12. – 9. 12. 2018 (případný náhradní termín z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek 15. – 16. 12. 2018).
Správní orgán k návrhu přechodné úpravy provozu obdržel vyjádření dotčeného orgánu, Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje, pod č.j. KRPE-91598-1/ČJ-2018-170606, s následujícími připomínkami:
„Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích požadujeme následující:
- bude prováděna průběžná kontrola dopravního značení a dopravního zařízení na objízdných trasách a případné
nedostatky budou neprodleně odstraněny
- přechodná úprava bude umístěna s časovým předstihem z důvodu vymístění případných parkujících vozidel na
místních komunikacích, kde je vedena objízdná trasa, zejména v místech křižovatek bude zajištěn volný průjezdný
profil.
Správní orgán připomínky policie ČR zohlednil a zahrnul je do podmínek pro provedení přechodné úpravy provozu
(podm. č. 3 a 4)
Protože hrozilo nebezpečí z prodlení, vydal správní orgán na základě ustanovení § 77 odst. 4 zákona o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovení přechodné úpravy provozu na uvedené silnici,
bez dalšího projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle
však na dobu 60 dní.
Správní orgán na těchto podkladech vydává stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Poučení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude
vyžadovat veřejný zájem. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.

Bc. Tereza Korytárová, DiS.
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“
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Obdrží:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 (DS)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250 (DS)
Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, IČO: 00274241 (DS)
Obec Časy, Časy 31, 534 01 Holice, IČ: 00580503 (DS)
Obec Chvojenec, č.p. 30, 534 01 Holice, IČO: 00273678 (DS)
Obec Býšť, č.p. 33, 533 22 Býšť, IČ: 00273431 (DS)
Obec Rokytno, Rokytno 21, Sezemice 533 04, IČ 00274178 (DS)
Na vědomí:
Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČO: 00273571 (DS)
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 (DS)
DOPA CZ s.r.o., č. p. 73, 538 62 Přestavlky, IČ: 27519341 (DS)
Příloha: situační plány s DZ
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