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29.03.2022

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY SILNICE I. TŘÍDY Č. 17
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad ve věcech silnic
I. třídy, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po projednání s vlastníkem (zároveň žadatel,
žádost podána dne 9. 3. 2022) komunikace, která má být uzavřena – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,
jako právnickou osobou oprávněnou hospodařit se silnicemi I. třídy, po projednání s vlastníkem komunikací, po nichž
budou vedeny objízdné trasy – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice a dále po projednání s Krajským úřadem
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, a dopravní obslužnosti
pod č. j. KrÚ 22898/2022, ze dne 17. 3. 2022 a po projednání s obcemi, na jejichž zastavěných územích má být povolena
uzavírka a nařízena objížďka, takto:
Podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 67 - § 69 správního
řádu
Povoluje:
Úplnou uzavírku jednoho jízdního pruhu ve směru Městec > Stradouň (od křižovatky silnice I. třídy č. 17 a III. třídy č.
32271, po křižovatku silnice I. třídy č. 17 a silnice III. třídy č. 3562) a Stradouň > Zámrsk (od křižovatky silnice I. třídy č.
17 a III. třídy č. 30523, po křižovatku silnice I. třídy č. 17 a I. třídy č. 35). Po dobu trvání uzavírky bude na daném úseku
jednosměrný provoz. Jednosměrný provoz bude zaveden v následujících etapách:
I. Etapa Městec – Ostrov (levý jízdní pruh) od 2. 4. 2022 do 2. 5. 2022
II. Etapa Městec – Ostrov (pravý jízdní pruh) od 16. 5. 2022 do 8. 7. 2022
I. Etapa Stradouň – Zámrsk (levý jízdní pruh) od 2. 4.2022 do 20. 5. 2022
II. Etapa Stradouň – Zámrsk (pravý jízdní pruh) od 10. 5. 2022 do 8. 7. 2022

Nařizuje:
Objízdnou trasu pro veškerý provoz ve dnech 2. 4. 2022 – 8. 7. 2022
Značená trasa je vedena ve směru křižovatka silnic I/17 a I/35 Zámrsk; Nová Ves, Jaroslav, Holice, Časy, Sezemice,
Křižovatka silnic I. třídy č. 36 a II. třídy č. 355 v Pardubicích, Křižovatka silnic I. třídy č. 36 a 37 MÚK Palackého. Značená
objízdná trasa je ukončena před křižovatkou silnic I. třídy č. 37 a 17 na obchvatu města Chrudim.
Vše přehledně v situacích dopravního značení, které dodala společnost
DOPA CZ s. r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341
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za následujících podmínek:
1. Uzavírka a objízdné trasy budou označeny přenosným dopravním značením dle "Stanovení přechodné úpravy
na pozemních komunikacích" čj. KrÚ 25433/2022, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství dne 28. 3. 2022. Zejména budou dodrženy podmínky stanoviska k přechodné úpravě
provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie,
se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-19922-2/ČJ-2022-1700DP, ze dne 17. 3. 2022
2. Žadatel o uzavírku je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
3. Skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky (dopravního omezení) žadatel bezodkladně oznámí
Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové (Kateřina Obermajerová, telefon č. 973 251 517, 973
251 519, fax 973 251 530, e-mail: Bartosr@army.cz, nebo ruvdhk@seznam.cz) a na Národní dopravní
informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, 702 00, telefonicky na č. 596 663 550-3, nebo
e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz a dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství (telefon č. 724652037).
4. Informaci o uzavírce doporučujeme zveřejnit prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků
v dostatečném předstihu. Uzavření bude provedeno informováním účastníků silničního provozu umístěním
příslušné informace s časovým předstihem před samotnou uzavírkou.
5. Budou dodrženy podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor
služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-19922-2/ČJ-20221700DP, ze dne 17. 3. 2022:
a. Bude zajištěna informovanost veřejnosti o termínu uzavírky a objízdné trasy.
b. Bude zajištěn průjezd vozidel IZS.
c. Uzavírka a objížďka budou řádně označeny stanovenou přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích.
6. Budou dodrženy podmínky Krajského úřadu Pardubického kraje, ODSH, se sídlem Komenského náměstí 125,
53211 Pardubice, pod č. j. KrÚ 22898/2022, ze dne 17. 3. 2022:
a. Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťovaná linkami 620703 (stávající dopravce ARRIVA
autobusy, a. s.) a linka 700703 (stávající dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí., a. s.,).
b. Provoz na daných úsecích bude veden jednosměrně a to ve směru Chrudim – Vysoké Mýto.
V opačném směru Vysoké Mýto – Chrudim bude provoz veden po objízdných trasách.
c. Budou schváleny výlukové jízdní řády.
d. Na spojích může dojít ke zpoždění vlivem objízdné trasy.
e. Z důvodu uzavírky a vedení objízdných tras dojde k zásadnímu narušení dopravní obslužnosti
v dopravních uzlech (Chrudim, Uhersko, Vysoké Mýto, … ) a nejsou garantovány přestupní vazby a
návaznosti.
f. Spoje jedoucí od Chrudimi:
i. z důvodu zachování jednosměrného provozu (Chrudim – Zámrsk) v uzavřených úsecích po
celou dobu stavby, pojedou autobusy od Chrudimi beze změny, dle trasy v jízdním řádu.
ii. V případě uzavření pravého jízdního pruhu musí žadatel vytvořit a řádně označit náhradní
zastávku Ostrov, dle návrhu v DIO.
g. Spoje jedoucí z Vysokého Mýta:
i. po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Zámrsk,Nová Ves, křiž., bez náhrady.
ii. obec Ostrov bude obsluhována pouze vybranými spoji.
h. Objízdná trasa pro bus neznačená:
i. Vysoké Mýto I/35 – ul. Vraclavská – sil. III/30523 – Vraclav – sil. I/17 směr Stradouň – sil.
II/3562 – sil. II/3561 Chroustovice (pro spoje obsluhující obec Ostrov, I/17 obsloužení
zastávky Ostrov – sil. II/3562 – sil. II/3561 Chroustovice) a dále dle trasy v jízdních řádech.
ii. Žadatel zajistí označení dočasně přesunutých autobusových zastávek. Po celou dobu uzavírky
také zajistí informaci o neobsluhování daných zastávek a jejich přesunu.
i. Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit,
zejména po 12. 6. 2022 z důvodu zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického kraje novými
dopravci.
j. V případě jakéhokoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky, a jiné) s dopadem do dopravní
obslužnosti je nutné včas (minimálně 5 pracovních dní předem) informovat dopravní úřad příp.
dopravce.
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k. Se změnami na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením
uzavírky seznámit příslušný obecní úřad nebo městský úřad a cestující veřejnost.
l. Prosím příslušný správní orgán o zaslání rozhodnutí o uzavírce výše uvedeným dopravcům a
dopravnímu úřadu na vědomí před realizací uzavírky.
m. Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k pravidelné autobusové dopravě.
Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením zahájení a ukončení uzavírky, název
a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
Místo uzavírky bude označeno dopravním značením a dopravním zařízením schváleného typu pro provoz na
pozemních komunikacích.
Zodpovědná právnická osoba viz. žádost: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390.
Kontakt na odpovědného pracovníka za organizaci a zabezpečení prací viz. žádost: Lukáš Jančárek, fa
Swietelsky stavební s. r. o., tel. 601090554, Ing. Jan Řehák, fa. Metrostav Infrastrukture a.s., tel. 7220955883
Kontakt na dodavatele dopravního značení viz. žádost: Ing. Martin Žalud, tel. 724513970
Orgánům Policie ČR je vyhrazeno právo kontroly značení, případně jiné úpravy silničního provozu, pokud to
bude vyžadovat veřejný zájem.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství má vyhrazené právo v případě
neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce a objížďce.

Účastníci řízení:
účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha, IČ: 65993390, které je zastoupeno spol. DOPA
CZ s. r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341
účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 53002
Městský obvod Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice
Městský obvod Pardubice V, se sídlem Češkova 22, 53002 Pardubice
Obec Zámrsk, se sídlem Zámrsk 95, 56543 Zámrsk
Obec Jaroslav, se sídlem Jaroslav 6, 53401 Holice
Obec Ostřetín, se sídlem Ostřetín 92, 53401 Holice
Obec Horní Ředice, se sídlem Horní Ředice 101, 53375 Dolní Ředice
Obec Časy, se sídlem Časy 31, 53401 Holice
Město Sezemice, se sídlem Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice
Obec Ostrov, se sídlem Ostrov 57, 53863 Chroustovice
Městys Chroustovice, se sídlem náměstí Josefa Haška 93, 53863 Chroustovice
Obec Stradouň, se sídlem Stradouň 99, 53863 Chroustovice
Odůvodnění:
Dne 9. 3. 2022 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha, IČ: 65993390, které je
zastoupeno spol. DOPA CZ s. r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341 na Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství žádost o částečnou uzavírku provozu na silnici I. třídy č. 17
ve dnech 2. 4. 2022 – 8. 7. 2022. Situace jsou nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí. Částečná uzavírka a objízdné trasy
budou realizovány ve shodném termínu.
K žádosti byla vydána následující vyjádření a stanoviska:
1. Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, se sídlem Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice, pod č. j.
KrÚ 22898/2022, ze dne 17. 3. 2022. Podmínky vyjádření jsou převzaty v podmínkách rozhodnutí.
2. Žadatel k žádosti doložil následující souhlasy s uzavírkou a vedení objízdných tras:
a. Obec Časy, se sídlem Časy 31, 53401 Holice, ze dne 4. 3. 2022 – bez podmínek
b. Městys Chroustovice, se sídlem náměstí Josefa Haška 93, 53863 Chroustovice, ze dne 10. 3. 2022.
i. Na výjezdu z Vysokého Mýta směr Vraclav požadujeme umístění dopravní značky „Zákaz
vjezdu nákladních automobilů nad 5 tun“, aby těžká nákladní doprava nejezdila následně
přes naši místní část Mentour.
ii. Správní orgán k předmětné připomínce uvádí, že dopravní situace bude Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR vyhodnocována a v případě zvýšeného zatížení komunikací těžkou nákladní
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dopravou bude situace řešena umístěným vhodného zákazového dopravního značení (pro
nákladní automobily). Požadované zákazové značení (5 t) by znemožnilo i samotné
zásobování obcí a nemovitostí na předmětné trase. Případnou žádost projedná žadatel
s příslušným silničním správním úřadem.
c. Obec Jaroslav, se sídlem Jaroslav 6, 53401 Holice, ze dne 6. 3. 2022 – bez podmínek
d. Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 53002, ze dne 3. 3. 2022 – bez podmínek
e. Městský obvod Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice, ze dne 2. 3. 2022 – bez
podmínek.
f. Městský obvod Pardubice V, se sídlem Češkova 22, 53002 Pardubice, ze dne 8. 3. 2022 – bez
podmínek
g. Obec Ostrov, se sídlem Ostrov 57, 53863 Chroustovice, ze dne 12. 3. 2022 – bez podmínek
h. Obec Ostřetín, se sídlem Ostřetín 92, 53401 Holice, ze dne 4. 3. 2022:
i. Po dobu uzavírky, zvýšený dohled dopravní policie na silnici I/35
Správní orgán k předmětné připomínce uvádí, že byla celá žádost projednána (oznámením o
zahájení správního řízení č. j. KrÚ 21925/2022, ze dne 14. 3. 2022) s příslušným orgánem
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby
dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-199222/ČJ-2022-1700DP, ze dne 17. 3. 2022.
i. Město Sezemice, se sídlem Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice, ze dne 10. 3. 2022 – bez podmínek
j. Obec Stradouň, se sídlem Stradouň 99, 53863 Chroustovice, ze dne 14. 3. 2022 – bez podmínek
k. Obec Horní Ředice, se sídlem Horní Ředice 101, 53375 Dolní Ředice, ze dne 23. 3. 2022 – bez
podmínek
3. Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" čj. KrÚ 25433/2022, které vydal Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 28. 3. 2022.
Součástí podané žádosti byla plná moc, situace s návrhem uzavírek, vyjádření dotčených institucí a harmonogram prací.
Správní orgán písemností ze dne 14. 3. 2022, č.j. KrÚ 21925/2022 v souladu s ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu
oznámil zahájení správního řízení.
V souladu s ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu poskytl účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k vyjádření se
k zahájenému správnímu řízení a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu též možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro její posouzení, upustil silniční správní úřad v souladu s ustanovením
§ 49 správního řádu od místního šetření a ústního jednání, neboť nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv
účastníků nezbytné.
Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ustanovení § 27 správního řádu a v souladu s ustanovením § 24 zákona
o pozemních komunikacích.
Připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Silniční správní úřad
neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak ve výroku uvedeno.
Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak ve výroku uvedeno.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy
ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství. První den lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).

Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Za vydané rozhodnutí nebyl, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen
správní poplatek.
Přílohy:
Situace dopravně inženýrských opatření
Obdrží:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha, IČ: 65993390
2. DOPA CZ s. r. o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341
3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem
Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, dále:
a. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, se
sídlem Rožkova 2757, 53002 Pardubice
b. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, se
sídlem Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí
c. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, se sídlem
Průmyslová 1478, 53720 Chrudim
4. Na vědomí - Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice, Dále:
a. Magistrát města Pardubice, odbor dopravy, se sídlem náměstí Republiky 12, 53002 Pardubice
5. Ministerstvo dopravy ČR - nadměry (e-mail)
6. Regionální úřad Hradec Králové, CVD, Hradec Králové (e-mail)
7. Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení dopravní obslužnosti (e-mail)
8. městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 53002
9. městský obvod Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 53012 Pardubice
10. městský obvod Pardubice V, se sídlem Češkova 22, 53002 Pardubice
11. obec Zámrsk, se sídlem Zámrsk 95, 56543 Zámrsk
12. obec Jaroslav, se sídlem Jaroslav 6, 53401 Holice
13. obec Ostřetín, se sídlem Ostřetín 92, 53401 Holice
14. obec Horní Ředice, se sídlem Horní Ředice 101, 53375 Dolní Ředice
15. obec Časy, se sídlem Časy 31, 53401 Holice
16. město Sezemice, se sídlem Husovo náměstí 790, 53304 Sezemice
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17.
18.
19.
20.
21.

obec Ostrov, se sídlem Ostrov 57, 53863 Chroustovice
městys Chroustovice, se sídlem náměstí Josefa Haška 93, 53863 Chroustovice
obec Stradouň, se sídlem Stradouň 99, 53863 Chroustovice
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, se sídlem Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, se sídlem Teplého 1526, 53002
Pardubice
22. ARRIVA autobusy, a.s., se sídlem Na Ostrově 177, 53701 Chrudim
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Třebovská 330, 56203 Ústí nad Orlicí
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