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

SZ_MMP 109307/2020/8
MmP 126946/2020
Mgr. Tereza Bydžovská
466 859 195
tereza.bydzovska@mmp.cz

V Pardubicích dne 29. prosince 2020
k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy
Městský úřad Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350
Úřad městského obvodu Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, IČO: 00274046
Obecní úřad Chýšť, Chýšť 57, 533 16 Vápno u Přelouče, IČ: 00273686
Obecní úřad Voleč, Voleč 72, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00274593
Obecní úřad Rohovládova Bělá, č.p. 32, 533 43 Rohovládova Bělá, IČ: 00274151
Obecní úřad Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 00273422
Obecní úřad Staré Ždánice, Staré Ždánice 11, 533 44 Staré Ždánice, IČO: 00274321
Obecní úřad Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví, IČ: 00274194
Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 00274011

Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále též „správní orgán“)
dle ustanovení § 124 odst. 6, dle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“,

oznamuje zahájení řízení o

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Návrh opatření obecné povahy spočívá v označení změny místní úpravy provozu na silnici č. II/211 v úseku od
dálnice č. D11 po OK Lázně Bohdaneč, z důvodu omezení tranzitní dopravy nad 12 t, a to ve smyslu ustanovení
§ 24a zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“). Správní orgán obdržel žádost od právnické osoby Správy a údržby silnic Pardubického kraje,
se sídlem Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031, o vydání stanovení místní úpravy provozu s návrhem
rozmístění dopravního značení.
Návrh užití dopravních značek:
 dopravní značení dle příloh
 pro upozornění na změnu místní úpravy provozu umístit DZ č. IP 22 přechodně pouze na dobu 3 měsíců
Dopravní značení a zařízení proveďte jako:
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení:
Platnost úpravy:
Důvod:

stálé svislé dopravní značení schváleného typu
základní rozměrová řada
retroreflexní
trvale, kromě DZ č. IP 22 (umístění přechodně na 3 měsíce)
omezení jízdy tranzitních nákladních vozidel po silnici č. II/211 ve
smyslu ustanovení § 24a zákona o PK
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Správní orgán návrh projednal s Policií České republiky, dotčeným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona
o provozu na pozemních komunikacích, který ve věci vydal písemné stanovisko pod. č. j. KRPE-82526-1/ČJ-2020170606 dne 30. 11. 2020 a to s následujícím znění:
„Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem místní úpravy provozu pouze při splnění následujících
podmínek:
1) Dopravní značení bude umístěno a užito v souladu s TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích a dále v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provoz v
platném znění, kdy dopravní značení musí tvořit ucelený systém organizace dopravy, který bude přehledný a
jednoznačný
2) Dočasné dopravní značení upozorňující na změnu dopravního režimu (dz. č. IP22) bude umístěno v souladu s
TP65 Zásady pro dopravní značení na PK, na dobu nezbytně nutnou nejdéle však na dobu 3 měsíců
3) Nové dopravní značení musí být umístěno tak, aby nezakrývalo stávající dopravní značení a dopravní zařízení,
které nebude odstraněno a nesmí tvořit případně překážku v rozhledech křižovatek (ČSN 736102) a připojení
sousedních nemovitostí nebo samostatných sjezdů (ČSN 736110)
Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.“
V průběhu správního řízení došlo k úpravě dopravního značení, které bylo v předložené projektové dokumentaci
doplněno a následně znovu projednáno s Policí ČR. Policie ČR vydala druhé stanovisko pod č.j. KRPE-91279-1/ČJ2020-170606 dne 14. 12. 2020, ve kterém potvrzuje platnost předchozího stanoviska a za stejných podmínek
(uvedených viz. výše) souhlasí s úpravou a doplněním dalších dopravních značek.
Správní orgán dále uvádí, že správní řízení je vedeno kromě výše uvedených ustanovení, i dle § 24a zákona
o pozemních komunikacích, neboť tímto návrhem žadatel požaduje omezení tranzitní dopravy na silnici II. třídy –
konkrétně č. II/211, a to v úseku od dálnice č. D11 po OK Lázně Bohdaneč. Ustanovení § 24a zákona o pozemních
komunikacích uvádí, že „Tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž
největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu, jen je-li možné využít jinou
vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění. Za tranzitní nákladní dopravu
se nepovažuje užití pozemní komunikace nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy
vozidla, sídla, provozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče, složkami integrovaného záchranného
systému a nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu.“
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „KUPK“) vydal dne 5. 11. 2020
pod č.j. KrÚ 81946/2020-Ky Opatření obecné povahy, které se vztahuje na umístění dopravního značení na
silnicích I. třídy pro výše uvedenou akci. Správní orgán se ztotožňuje s názorem KUPK vztahující se ke znění výše
uvedeného § 24a zákona o pozemních komunikacích, a to „typickými silnicemi, pro něž lze toto opatření užít, jsou
silnice II. a III. třídy vedoucí v souběhu s úsekem dálnice nebo silnice I. třídy, jehož užití je zpoplatněno, nebo v jejich
blízkosti. Dalším typem jsou silnice II. a III. třídy, které slouží jako spojka mezi dvěma úseky dálnice nebo silnice I.
třídy a tranzitní nákladní doprava tyto spojky používá buď, aby si tudy zkrátila cestu nebo aby se vyhnula úseku
dálnice nebo silnice I. třídy, jehož užití je zpoplatněno. V uvedeném případě se jedná o silnici II/211 (původní I/36)
spojující silnici I/37 a dálnici D11, na níž lze vhodným způsobem aplikovat omezení ve smyslu ustanovení § 24a
zákona o PK, a tedy využít jinou alternativní trasu silnic D11 – D35 – I/37.“
Na základě výše uvedených skutečností, správní orgán podle § 172 odst. 1 správního řádu správní orgán
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u správního orgánu písemné
odůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu
opatření písemné odůvodněné námitky v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
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Poučení:
Podle ustanovení § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí podávat
připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp. v případě vlastníků nemovitostí písemné odůvodněné námitky.
Vlastníkům k tomu správní řád určuje lhůtu 30 dnů. Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od
dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní
orgán, a to v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení
na úřední desce. K později uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu nelze
prominout.

Mgr. Tereza Bydžovská
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Příloha: situační plány ve 2 souborech
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic,
na úřední desce městského úřadu Lázně Bohdaneč a Úřadu městského obvodu Pardubice VII, na úřední desce
obecního úřadu obce Chýšť, Voleč, Rohovládova Bělá, Bukovka, Staré Ždánice, Rybitví a Opatovice nad Labem.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po
posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení
speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět.
vyvěšeno dne: ..................................

sejmuto dne: .............................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup:
...................................................................................................................

Obdrží:
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)
Policie ČR, KŘPPK, odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, IČ: 72050250 (DS)
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350 (DS)
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII, Gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, IČO: 00274046 (DS)
Obec Chýšť, Chýšť 57, 533 16 Vápno u Přelouče, IČ: 00273686 (DS)
Obec Voleč, Voleč 72, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00274593 (DS)
Obec Rohovládova Bělá, č.p. 32, 533 43 Rohovládova Bělá, IČ: 00274151 (DS)
Obec Bukovka, Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 00273422 (DS)
Obec Staré Ždánice, Staré Ždánice 11, 533 44 Staré Ždánice, IČO: 00274321 (DS)
Obec Rybitví, Školní 180, 533 54 Rybitví, IČ: 00274194 (DS)
Obec Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 00274011 (DS)
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 (DS)
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