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*KUPAX00PHGKQ* 
KRAJSKÝ   ÚŘAD   PARDUBICKÉHO   KRAJE 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 
532 11 Pardubice, Komenského nám. 125                                             telefon 466 026 111   

Č.j.: KrÚ 72014/2018-Ky                                                                            V Pardubicích : 6.11.2018                                     

 

 

R O Z H O D N U T Í 

 
Účastníci řízení: 
Služby města Pardubic a.s., (IČ: 25262572), Hůrka 1803, 530 02 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pk, (IČ: 00085031), Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Obec Rybitví, (IČ: 00274194), Školní 180, 533 54 Rybitví 
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice I., U Divadla 828, 530 02 Pardubice  
 
 

 Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti Služby 
města Pardubic a.s., (IČ: 25262572), se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice, podané dne 
23.10.2018, se souhlasem vlastníků dotčených komunikací – Ředitelství silnic a dálnic ČR Správy 
Pardubice, jakožto právnické osoby oprávněné hospodařit se silnicemi I. třídy, Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje, jakožto právnické osoby oprávněné hospodařit se silnicemi II. a III. třídy, Obce 
Rybitví, jakožto vlastníka místních komunikací, v jehož katastru se přeprava uskutečňuje, Městského 
obvodu Pardubice I, jakožto subjektu pověřeného výkonem vlastnických práv k místním 
komunikacím, v jehož správním obvodu se přeprava uskutečńuje a na základě souhlasu příslušného 
orgánu Policie ČR                                                     

p o v o l u j e 
podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“)  

přepravu  nadměrného  nákladu  

- zvláštní užívání pozemních komunikací pro přepravu vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost 
přesahují míry stanovené v § 37 a 39 vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a které 
nemají schválenou technickou způsobilost dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 

za těchto podmínek: 

1. Druh a typ vozidla, maximální rozměry vozidla: speciální vozidlo 

Scania speciál, RZ: 4E5 9058, výška: 4,50 m, šířka: 4,50 m, celková délka: 18,50 m, hmotnost 48 
000 kg, zatížení jednotlivých náprav: nepřekročí povolené limity  

2. Výška, délka a hmotnost (vozidla) nepřesahuje povolené limity dle vyhlášky č. 341/2014 Sb.  

3. Přeprava nadměrného nákladu bude provedena v termínu: 19.11.2018 od 10,00 hod. do 13,00 hod.  

4. Účel přepravy: přeprava vánočního stromu 
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5. Přepravní trasy: silnice I., II., III. třídy a MK v Pardubicích – Rybitví MK ul. Sokolovská – 
Semtín III/32225 – I/36 Doubravice – I/36 ul. Palackého, ul. Hlaváčova – MK ul. Anenská, Karla 
IV. – ul. Jahnova – ul. Klášterní (krajský úřad) – Pernštýnské náměstí.    
6. Odpovědným pracovníkem za organizaci přepravy je pí. Iva Horáková, tel. 777 783 153. 

7. Dopravce ručí za škody, které mohou vzniknout v souvislosti s přepravou na jiném zařízení a to 
přímo správci dotčeného zařízení. 

8. Vozidla budou mít při jízdě po silnici v činnosti obrysová světla a výstražné světlo oranžové barvy. 
Při přepravě vozidel od šířky 3,2 m do 4,0 m dopravce zajistí doprovod jedním vozem technického 
doprovodu. Při šířce nad 4,0 m a délce soupravy nad 26,0 m, nebo při jízdě dvou souprav vozidel 
v koloně zajistí dopravce minimálně jedno vozidlo technického doprovodu pro doprovod vpředu a 
jedno vozidlo technického doprovodu pro zajištění soupravy vzadu. Přeprava nesmí být provedena za 
mlhy, hustého sněžení a nepříznivé sjízdnosti vozovek a v noci. Na komunikacích umožní řidič 
nadměrného nákladu vždy, pokud to šířkové uspořádání vozovky dovolí, předjíždění za ním jedoucích 
vozidel; při projíždění úseků s obousměrným provozem musí řidič nadměrného nákladu umožnit 
bezpečné míjení protijedoucích vozidel. 

9. Dopravce zajistí poučení osádky vozidel a zejména řidiče jakož i řidiče technického doprovodu ve 
smyslu obsahu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e), § 45 a přiměřeně ve smyslu § 41, 52 a 79 zák. č. 
361/2000 Sb., o provozu na PK. 

10. Přeprava bude prováděna na podvozcích s pneumatikami. Během přepravy nadměrných nákladů 
nesmí docházet k poškozování či znečišťování silnic, mostů a silničních součástí a příslušenství. 
Dopravce ručí organizaci silničního hospodářství za škody, které mohou vzniknout při přepravě na 
silnicích a jejich příslušenství. Ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 zákona o PK, je dopravce povinen 
oznámit organizaci silničního hospodářství každé poškození silnice jim způsobené, které způsobí nebo 
může způsobit závadu ve sjízdnosti komunikace a dohodnout se s ním o způsobu odstranění 
poškození. Případné škody či závady musí být odstraněny neprodleně. 

11. S ohledem na charakter přepravy vyžaduje přeprava další opatření v zájmu BESIP: 

- bude zajištěn řádný technický stav brzdového systému 

- nesmí docházet k úniku provozních kapalin 

- vozidla budou vybavena vpředu směrovými, obrysovými, potkávacími a dálkovými světly. Vzadu 
obrysovými, směrovými a brzdovými světly. Předepsané osvětlení musí být udržováno 
v provozuschopném stavu 

- v případě, že se vozidlo stane nepojízdné, řidič je povinen neprodleně provést opatření dle ustanovení 
§ 45 odst. 2 a 3 pravidel silničního provozu (dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů) 

- před uskutečněním přepravy je povinností dopravce prověřit navrhovanou trasu po stránce 
prostorového uspořádání a uzavírek silnic a tím předejít případným škodám. 

12. Řidič konající přepravu je povinen mít toto povolení u sebe. 

13. Veškeré náklady spojené se zajištěním trasy pro nadměrnou přepravu hradí dopravce (žadatel). 

14. Dopravce je povinen respektovat ustanovení všech zákonů a vyhlášek týkajících se silničního 
provozu (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb.).  

15. Doprovodná vozidla k přepravě nadměrného nákladu: vozidla Městské policie Pardubice a Lázní 
Bohdaneč, vozidlo SmP a.s., vozidlo DpmP a.s. 

16. Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství si 
vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, bude-li to vyžadovat obecný zájem.  
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O d ů v o d n ě n í : 
 Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, na 
základě žádosti společnosti Služby města Pardubic a.s., (IČ: 25262572), se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, podané dne 23.10.2018 a po jejím posouzení a projednání (vyjádření Správy a údržby silnic 
Pk, oddělení majetkové správy Pardubice, ze dne 29.10.2018 pod č.j. SUSPK/8259/2018, vyjádření 
Krajského ředitelství policie Pk, Odboru služby dopravní policie ze dne 5.1.2018 pod č.j. KRPE-942-
1/ČJ-2018-1700DP), vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR Správy Pardubice, ze dne 2.1.2018 pod 
č.j. 00824/38200/3/So/2018, vyjádření obce Rybitví ze dne 22.10.2018, vyjádření Statutárního města 
Pardubice – Městského obvodu Pardubice I. ze dne 23.10.2018 a Dopravního podniku města Pardubic 
a.s., ze dne 23.10.2018 pod č.j. Lp/18/231e, povolil přepravu nadměrného nákladu, která přesahuje 
největší povolenou šířku vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., ustanovení § 37 odst. 1, 2, zvláštní 
užívání silnice tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.  

 Silniční správní úřad do podmínek rozhodnutí zapracoval připomínky dotčených orgánů statní 
správy a účastníků řízení a neshledal důvody, které by bránily vydání povolení. Proto rozhodl, jak ve 
výroku uvedeno.  

P o u č e n í    k    o d v o l á n í : 
  Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu 
dopravy ČR v Praze s podáním na Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy a 
silničního hospodářství.   

 

 

 

    otisk kulatého razítka 
Ing. Ladislav Umbraun 

 vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství 

                   v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
             vedoucí oddělení silničního hospodářství 
            a dopravní obslužnosti 
 
 

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

  

Za vydané rozhodnutí byl dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 35, odst. A, 
písm. a), stanoven správní poplatek ve výši 1.200,- Kč. 

 

Na vědomí: 

Krajské ředitelství police Pk, OSDP Pardubice 
Krajské ředitelství policie Pk, ÚO, DI Pardubice 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice 
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