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Městský úřad Hlinsko  +NVIMY11GC79C+ 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad – úsek silničního hospodářství 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 
Váš dopis ze dne: 16.4.2019 Vaše značka:  
Č.j.: Hl 26168/2019/SÚ Spisová značka: S-SÚ/26154/2019/7 
Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.4/A20 
Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 5 str. / 0 
E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 18.4.2019 
 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 

Opatření obecné povahy 

 
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný 
podle  § 124 odst. 6. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) podle ustanovení 
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na 
základě žádosti ze dne 16.4.2019 kterou podal 

KVIS Pardubice a.s., IČO 46506934, Rosice č.p. 151, 533 53  Pardubice 19, kterou zastupuje      
ASIG s.r.o., provozovna Chrudim, IČO 25954849, Dašická č.p. 146, 537 01  Chrudim 1 

(dále jen "navrhovatel") 

s t a n o v u j e 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, dopravního 
inspektorátu Chrudim č.j.: KRPE-25785-1/ČJ-2019-170306 ze dne 28.3.2019 a dopravního inspektorátu 
Svitavy č.j. KRPE-30499-1/ČJ-2019-170906 ze dne 15.4.2019 

rozsah omezení: úplná uzavírka 

na komunikaci: silnice II/354  

v místě: Krouna, silnice II/354 v úseku od křižovatky se silnicí I/34 po křižovatku se silnicí III/354 4, viz 
příloha č. 1- Situace DIO – úplná uzavírka na str. 4 

z důvodu: výstavby kanalizace 

v termínu:  od 25.4.2019  do 31.7.2019 

objízdná trasa: je vedena po silnici I/34 na křižovatku I/34 x místní komunikace v Krouně, dále po 
místní komunikaci na křižovatku místní komunikace x silnice III/354 4 a dále po silnici 
III/354 4 na křižovatku silnice III/354 4 x silnice II/354, obousměrně, délka objízdné trasy je 
1,8 km – viz příloha č.1 - Situace DIO – úplná uzavírka na str. 4.  

objízdná trasa pro nákladní automobily (nad 3,5 t): je vedena po silnici I/34 z Krouny směrem na 
Borovou na křižovatku I/34 x II/357 v Borové, dále po silnici II/357 přes Paseky na 
křižovatku II/357 x II/359 v Proseči, dále po silnici II/359 na křižovatku II/359 x II/358 ve 
Zderazi, dále po silnici II/358 přes Perálec na křižovatku II/358 x II/354 a dále po II/354 
směr Krouna, obousměrně, obousměrně, délka objízdné trasy je 29 km – viz příloha č.2 - 
Situace DIO – úplná uzavírka na str. 5. 

Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťovaná linkami č. 620752, 620755, 620770, 
620776,620778 a 650555 (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) a linkou č. 700938 (dopravce 
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.). Po dobu uzavírky se v závislosti na směru trasy linky neobsluhují zastávky 
Krouna, pod křižovatkou, Krouna, křižovatka a Krouna, kampelička. Náhradní zastávka bude umístěna na 
čerpací stanici PHM (Agro Žamberk).   
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
1. Dopravní značení bude umístěno podle přílohy č. 1, 2, 3 - Situace DIO – úplná uzavírka. 

V případě snížené viditelnosti bude dopravní zařízení Z2,Z4 doplněno o výstražná světla oranžové 
barvy. Objízdné trasy budou řádně označeny v celém jejich průběhu a na všech křižovatkách. 

2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a příslušných platných 
technických norem  ČSN 01 8020 a ČSN 01 8020 – změna 1 

3. Dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání důvodu a na dobu nezbytně nutnou. 
4. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním 

provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 
schváleného typu. 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. 
Sloupky stávajícího svislého dopravního značení mohou být využity pouze pro umístění 
dopravních značek IS-11b, IS 11c a IS 11d. 

5. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS. 
6. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a 

po ukončení akce uvedeno do původního stavu. 
7. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným 

v rozhodnutí silničního správního úřadu, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti 
a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena 
správnímu orgánu a KÚPK, odboru dopravní obslužnosti. 

8. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Odpovědnými osobami za řádné provedení dopravně 
bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho 
kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění 
je Tomáš Pilař tel.: 724760842 a Ing. Roman Michek tel.: 739018373. 

9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, 
může správní orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit 
další dopravní značení, případně již stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je 
zajistit okamžité osazení nového stanoveného dopravního značení. 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal na zdejší správní úřad dne 16.4.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnicích II/354, III/354 4, II/357, II/358, II/359 a místní komunikaci v Krouně z důvodu výstavby 
kanalizace. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 stanovil Krajský úřad Pardubického kraje 
dne 10.4.2019 č.j. KrÚ 27184/2019 – Ky. 
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim a Svitavy, 
souhlasy obce Krouna, obce Borová, města Proseč, obce Zderaz a obce Perálec, SŽDC, Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje s uzavírkou a vedením objízdné trasy, souhlas Městského úřadu Chrudim a 
Městského úřadu Polička s tím, že stanovení přechodné úpravy provozu na dobu uzavírky vydá náš 
správní úřad i na silnice II/354, II/357, II/358, II/359 v jejich správním obvodu. 
Správní úřad žádost posoudil, podle platné úpravy zákona o silničním provozu a prováděcí vyhlášky č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, a stanovil přechodnou úpravu 
provozu ve výše uvedeném znění. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, 
nedoručoval zdejší správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzval dotčené osoby k podávání 
připomínek a námitek. 
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Poučení: 
Proti opatření obecné povahy, v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný 
prostředek. 
 
 
 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“   Ing. Vladimír Zavřel 
vedoucí stavebního úřadu 

  
Přílohy č. 1 a 2- Situace DIO – úplná uzavírka na str. 4 a 5. 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Hlinsko a dále na úřední desce  obce Krouna, obce Borová, města Proseč, obce Zderaz a obce Perálec, 
které tímto žádáme o vyvěšení tohoto opatření. Opatření musí být dále zveřejněno způsobem umožňující 
dálkový přístup. 
Toto opatření obecné povahy doručované veřejnou vyhláškou nabývá účinnosti pátým dnem po 
vyvěšení. 

 

Vyvěšeno dne: ………………………….   Sejmuto dne:……………………………… 

 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 

 
 
 
Obdrží: 
KVIS Pardubice a.s., IDDS: 4ypevib 
ASIG s.r.o., provozovna Chrudim, IDDS: 6vbnnuv 
Obec Krouna, IDDS: y9tbk7v 
Obec Borová, IDDS: z89bmqe 
Město Proseč, IDDS: mgdb3h7 
Obec Zderaz, IDDS: qmhb3ik 
Obec Perálec, IDDS: s4ib3gn 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova č.p. 2, Město, 568 02  Svitavy 2 
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