Městský úřad Hlinsko

+NVIMY1195:R3+

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adá mk o v a 5 5 4 , H l in s ko
Váš dopis ze dne: 12.9.2016
Č.j.: Hl 23760/2017/SÚ
Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel
Tel.: 469 326 137
E – mail: zastera@hlinsko.cz

Vaše značka:
Spisová značka: S-SÚ/20929/2016/7
Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.8/ S5
Počet listů/příloh: 4 str. / 5 str.
V Hlinsku dne: 3.4.2017

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný
podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle
ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) žádost o povolení uzavírky, kterou dne
22.3.2017 podal
MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí(dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto přezkoumání, vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim č.j. KRPE17012-1/ČJ-2017-170306 a souhlasu SÚSPK- správce komunikace č.j. SUSPK//1991/2017 ze dne
29.3.2017 - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
úplnou uzavírku silnice III/343 6
z důvodu: opravy povrchu silnice (bude prováděna po etapách viz harmonogram prací na str. 5)
v místě: Stan – Všeradov – hranice kraje Pardubický/Vysočina, v km 4,390 – 6,790, viz. přílohy na
str.6 – 9.
v termínu:
-etapa I (hranice Pardubického kraje-odbočka do obce Dřevíkov)

od 18.4.2017 do 26.4.2017

-etapa II (odbočka do obce Dřevíkov- sjezd k ZD)

od 21.4.2017 do 4.5.2017

-etapa III (sjezd k ZD- odbočka ke Králově pile)

od 29.4.2017 do 12.5.2017

-etapa IV (hranice Pardubického kraje-odbočka ke Králově pile)

od 13.5.2017 do 20.5.2017

objízdná trasa: od křižovatky I/37 x III/343 6 po silnici I/37 směr Ždírec nad Doubravou na křižovatku
I/37 x I/34 ve Ždírci nad Doubravou, dále po silnici I/34 přes obce Kohoutov, Benátky, Chlum na
křižovatku I/34 x II/343 v Hlinsku, dále po silnici II/343 na křižovatku se silnicí III/343 6 – obousměrně –
viz. Příloha na str.4.
Úplná uzavírka ovlivní autobusovou linku č. 620754, 650750 dopravce František Pytlík – BUS
Vysočina a č. 620715 dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
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Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Uzavírka byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje – Ing. Natálií
Krpatovou takto:
•

•

•

•

Obcím bude zaslán na vědomí výlukový JŘ. V uvedené uzavírce byl upřednostněn odvoz dětí
do školy a zpět (z důvodu velmi dlouhé objízdné trasy, která byla obcím sdělena na jednání ve
Všeradově dne 14.03.2017). Z důvodu oběhu vozidel nebylo možné zajistit odvoz pracujících z
noční směry z Megatechu v 06:00 hod, cestující budou muset využít jiné spoje ze zastávky
Hlinsko,,škola Smetanova“.
První etapa (dle stavebních prací ie plánovaná na dobu od 18.04.2017 do 26.04.2017)
se bude částečně prolínat s druhou etapou (začíná 21.04.2017 a trvá do konce dubna).
Objízdná trasa pro linku č. 620754: autobusy pojedou od 18.04.2017 do 20.04.2017 dle
domluvy po objízdné trase ze směru od Veselého Kopce na zastávku Všeradov a dále dle JŘ
Budou obslouženy všechny zastávky, nebude se schvalovat výlukový JŘ.
Při druhé etapě již bude schválen výlukový JŘ (od 21.04.2017 do 30.04.2017),
Objízdná trasa pro linku č. 620754: autobusy pojedou od 21.04.2017 do 30.04.2017 z Údav
zpět po I/37 a přes Vysočinu, Svobodné Hamry a Rváčov až do Všeradova.
Zastávka Všeradov bude dočasně přemístěna do vjezdu JZD (zajistí žadatel včetně informace o
ieiím dočasném přesunutí), zde se autobus otočí a jede dle JŘ
Při třetí etapě bude schválen výlukový JŘ (od 01.05.2017 do 12.05.2017)
Objízdná trasa pro linku č. 620754: autobusy pojedou od 01.05.2017 do 12.05.2017 dle
jízdního řádu z Údav do Všeradova. Zastávka Všeradov,Milesimov bude dočasně přesunuta na
parkoviště před Smíšené zboží. kde se autobus otočía po objízdné trase přes Vysočinu, Svobodné
Hamry, Rváčov až na zastávku Vitanov,Stan, kde se otočí a jede již dle JŘ do Hlinská.
Při této etapě se z důvodu téměř nulového využití nebude obsluhovat zastávka
Všeradov,,Králova pila Dalším důvodem je nejen časová úspora při takto dlouhé objízdné trase,
ale také možnost otočení autobusu. Žadatel o uzavírku dá na neobslouženou zastávku informaci,
že z důvodu uzavírky se obsluhovat nebude. náhradní zastávka je Všeradov,Milesimov či
Vitanov,Stan.
Žadatel dále zajistí dočasné přesunutí zastávky Všeradov.Milesimov na parkoviště před Smíšené
zboží.

•

Od 13.05.2017 do 20.05.2017 bude autobusům umožněn průjezd stavbou, pojedou tedy již
dle původního jízdního řádu.

•

Pro druhou a třetí etapu se budou schvalovat výlukové jízdní řády na lince č. 620754 z
důvodu uzavírky a na linkách č. 650750 a 620715 z důvodu oběhu vozidel a přestupních vazeb.

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.
2. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky podle „stanovení přechodné úpravy
provozu“, které vydal Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství dne
3.4.2017 pod č.j. HL 23757/2017/SÚ.
3. Dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
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pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Žadatel odpovídá za stav přechodného dopravního značení po celou dobu uzavírky. Odpovědná
osoba za dopravní značení je p. Roman Fišer, tel.: 603153228.
Před zahájením uzavírky bude provedeno zdokumentování stavebního stavu objízdné trasy,
zejména prozatímně vyspraveného železničního přejezdu P5282 (křížení se sil. I/37)
V dostatečném předstihu před termínem uzavírky jednotlivých etap zajistí žadatel prokazatelným
způsobem informovanost majitelů nebo uživatelů dotčených nemovitostí a provozoven
v uzavřeném úseku silnice o uzavírce.
Bude zajištěn bezpečný přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
Uzavírka silnice III/343 6 bude omezena na nejkratší možnou dobu. Žadatel je povinen využít
všech možností ke zkrácení termínu uzavírky.
Veškeré prokazatelné škody na silnicích a železničních přejezdech na objízdné trase vzniklé
v důsledku uzavírky budou zhotovitelem stavby odstraněny případně uhrazeny správcům
nejpozději do 30.5.2017.
Za provádění stavebních prací zodpovídá žadatel. Odpovědná osoba je p. Marek Mazura,
tel: 603552201.

Účastníci řízení, podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na něž se
vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – další dotčené
osoby:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Správa Pardubice - Oddělení majetkové správy, Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Oblastní ředitelství Brno, Město Hlinsko, odbor investic a městského majetku, Obec Vítanov, Obec
Všeradov, František Pytlík-Bus Vysočina, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 22.3.2017 žádost o povolení uzavírky. K žádosti byly dále přiloženy stanoviska obcí
dotčených uzavírkou a objížďkou, stanovisko SŽDC, stanovisko SÚSPK, stanovisko ŘSD, správa
Pardubice.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a projednal podle § 24 odst. 2 písm. a)
až d) zákona o pozemních komunikacích. Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránili vydání
povolení a v souladu s ustanovení § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil uzavírku za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství jako příslušný správní úřad má
vyhrazené právo v případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení předpisů o
uzavírce.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního úřadu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu úřadu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
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úřad na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
MADOS MT s.r.o., IDDS: 77vjqep
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice - Oddělení majetkové správy, IDDS: zjq4rhz
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm
Město Hlinsko, odbor investic a městského majetku, IDDS: k4hby3r
Obec Vítanov, IDDS: 7fpb263
Obec Všeradov, IDDS: rpgb53b
František Pytlík-Bus Vysočina, IDDS: jcz77f4
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
dotčené orgány státní správy
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
ostatní
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

Adresa:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Tel: 469 315 311
Fax: 469 319 255
E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
KB Chrudim
19–623531/0100
IČO: 00270059

Spisová značka: S-SÚ/20929/2016/7
Strana 4 (celkem 9)

Č.j. Hl 23760/2017/SÚ

Adresa:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

str. 5

Tel: 469 315 311
Fax: 469 319 255
E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
KB Chrudim
19–623531/0100
IČO: 00270059

Spisová značka: S-SÚ/20929/2016/7
Strana 5 (celkem 9)

Č.j. Hl 23760/2017/SÚ

Adresa:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

str. 6

Tel: 469 315 311
Fax: 469 319 255
E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
KB Chrudim
19–623531/0100
IČO: 00270059

Spisová značka: S-SÚ/20929/2016/7
Strana 6 (celkem 9)

Č.j. Hl 23760/2017/SÚ

Adresa:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

str. 7

Tel: 469 315 311
Fax: 469 319 255
E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
KB Chrudim
19–623531/0100
IČO: 00270059

Spisová značka: S-SÚ/20929/2016/7
Strana 7 (celkem 9)

Č.j. Hl 23760/2017/SÚ

Adresa:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

str. 8

Tel: 469 315 311
Fax: 469 319 255
E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
KB Chrudim
19–623531/0100
IČO: 00270059

Spisová značka: S-SÚ/20929/2016/7
Strana 8 (celkem 9)

Č.j. Hl 23760/2017/SÚ

Adresa:
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

str. 9

Tel: 469 315 311
Fax: 469 319 255
E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
KB Chrudim
19–623531/0100
IČO: 00270059

Spisová značka: S-SÚ/20929/2016/7
Strana 9 (celkem 9)

