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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00GO8WF* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

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

 

 

Váš dopis ze dne: 29.8.2019 Vaše značka:  

Č.j.: Hl 60613/2019/SÚ Spisová značka: S-SÚ/60237/2019/7 

Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.8/A20 

Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 4 str. / 0 

E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 3.9.2019 

 

 

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 

29.8.2019 podala firma 

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 "žadatel"),  

a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim č.j. KRPE-

63484-3/ČJ-2019-170306 ze dne 28.8.2019 a souhlasu správce komunikace SÚSPK zn. 

SÚSPK/7476/2019 ze dne 20.8.2019  

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku 

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 

 

na komunikaci: silnice III/354 4 

z důvodu: výstavba kanalizace – oprava povrchu komunikace 

v místě: Krouna, silnice III/354 4, viz příloha č. 1 – Situace DIO – úplná uzavírka na str. 4 

v termínu:  od 9.9.2019  do 18.9.2019 

objízdná trasa: je vedena po silnici II/354 na křižovatku II/354 x I/34, dále po silnici I/34 na křižovatku 

I/34 x místní komunikace a dále po místní komunikaci směrem k vlakovému nádraží, 

obousměrně – viz příloha č. 1 - Situace DIO – úplná uzavírka na str. 4. Délka objízdné trasy je 

2,4 km. 

 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Uzavírka byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje – p. 

Krčmářovou, dopravní obslužnost zajišťovaná linkami č. 620752, 620755, 620770, 620776, 

(spoj 28) a 620778 (spoj 15) (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) bude zajištěna 

takto: 
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 Na dobu uzavírky se nebudou schvalovat výlukové jízdní řády. 

 Při uzavření točny bude provoz linek následovný 

- linka 620752 

a) pro spoje obsluhující zastávku Otradov; autobusová zastávka Krouna,kampelička 

bude přesunuta na silnici II/354, 

b) pro spoj 8, spoj 9 a spoj 12; neobsluhuje se zastávka Krouna,kampelička a 

Krouna,pod křižovatkou. Náhradní zastávka bude stávající zastávka 

Krouna,křiž., 

- linka 620755 – neobsluhuje se zastávka Krouna, kampelička. Zastávka Krouna,pod 

křižovatkou bude přesunuta na silnici II/354, např. k domu č.p. 291 nebo č.p. 175. 

Otočení autobusu je možné přes čerpací stanici PHM (Agro Žamberk) na silnici I/34, 

- linky 620770, 620776 a 620778 – autobusová zastávka Krouna,kampelička bude 

přesunuta na silnici II/354. Otočení autobusu je možné přes čerpací stanici PHM 

(Agro Žamberk) na silnici I/34. 

 Žadatel zajistí vhodným dopravním značením dočasně přemístěné zastávky. Dále zajistí 

na stávající zastávky upozornění o jejich neobsluhování, případně o jejich přesunu.  

 Jakákoliv změna s dopadem na dopravní obslužnost musí být včas oznámena a 

projednána s dopravním úřadem. V případě změny termínu je nutné včas informovat 

všechny dopravce. 

2. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky podle „stanovení přechodné 

úpravy provozu“, které vydal náš správní úřad dne 2.9.2019 pod č.j. Hl 60369/2019/SÚ. 

3.  Dopravní značení bude 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 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

4.   Žadatel zodpovídá za dodržení podmínek povolení. Odpovědná osoba za dopravní značení je p. 

Tomáš Pilař, tel: 724760842 a Ing. Roman Michek tel.: 739018373. Odpovědná osoba za stavbu 

je p. Kamil Hrnčál tel.: 724546553. 

5. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS. 

6. Během stavby bude žadatel sledovat stav objízdné trasy, případné závady okamžitě nahlásí 

Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a dohodne se na způsobu jejich odstranění. 

7. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Hlinsko, 

stavební úřad – úsek silničního hospodářství. Současně musí být odstraněno přechodné dopravní 

značení uzavírky a objížďky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 

294/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 

provozu na pozemních komunikacích. 

8. Provedené stavební práce budou předány zástupci SÚSPK, cestmistrovství Luže p. Dvořák, 

tel.:601122120. Případné škody na uzavřeném úseku a objízdné trase budou odstraněny na náklad 

žadatele o uzavírku. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

KVIS Pardubice a.s., Rosice č.p. 151, 533 53  Pardubice 19 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, Obec Krouna, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 

 

Odůvodnění: 
Žadatel podal dne 29.8.2019 žádost o povolení uzavírky silnice III/354 4 v obci Krouna z důvodu 

výstavby kanalizace – oprava povrchu vozovky. 

Silniční správní úřad žádost posoudil podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a projednal podle § 24 odst. 2 písm. a) až 

d) zákona o pozemních komunikacích. Připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány 

do rozhodnutí. Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení uzavírky, a proto 

rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.  

 

Poučení účastníků: 
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 

úřad na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 

jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako porušení 

ustanovení o uzavírce. 

 

 

 

 

 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                       vedoucí stavebního úřadu 

 

Příloha: Situace DIO – úplná uzavírka na str. 4 

 

 

Obdrží: 
KVIS Pardubice a.s., IDDS: 4ypevib 

ASIG s.r.o., provozovna Chrudim, IDDS: 6vbnnuv 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 

Obec Krouna, IDDS: y9tbk7v 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9 

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení silničního hospodářstvi, IDDS: z28bwu9 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: u29mvsw 
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