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Městský úřad Holice
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Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206
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Č.j.:
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Vyřizuje: Ing. Karel Lomnický
oprávněná úřední osoba
Tel.:
466741255
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Holice 21.10.2015

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako příslušný silniční správní úřad, dle
ust. § 40 odst. 4, písm. a), zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), na základě žádosti ze dne 7.10.2015 po projednání s vlastníkem komunikace Městem
Holice a ostatními účastníky, ve smyslu ust. § 24 zákona a ust. § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., k provedení
zákona přezkoumal žádost o povolení uzavírky a

povoluje
právnické osobě:
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 7,
kterou zastupuje
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČ 25931016, Legionářská 155, 533 51 Pardubice 17
(dále jen „žadatel“)
úplnou uzavírku místní komunikace:
Konečná úprava silnice II/298 Býšť
(dále jen "uzavírka"):
průjezdní úsek silnice II/298 v Býšti:
I.
etapa – úsek od I/35 k III/29823 mimo křižovatku,
II.
etapa – křižovatka II/298 a III/29823,
délka uzavřeného úseku:
I. etapa 1800 m,
II. etapa 200 m
doba trvání uzavírky:
I. etapa 26.10.2015 – 30.11.2015,
II. etapa 1.12.2015 – 15.12.2015,
důvod uzavírky:
celková rekonstrukce vozovky
a nařizuje
objížďku po těchto trasách
objízdné trasy:
I. a II. etapa pro vozidla nad 3,5 t – Býšť silnice I/35 směr Holice
křižovatka silnic I/35 a I/36 směr Sezemice oboustranně (délka cca 6 km).
I.
etapa pro vozidla do 3,5 t – Býšť silnice I/35 ke křižovatce silnic
I/35 a III/29821 ve Chvojenci a dále směr Rokytno,
II.
etapa pro vozidla do 3,5 t – Býšť od křižovatky silnic II/298 a
III/29824 směr Chvojenec dále po silnici III/29821 na silnic
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II/298; do Hrachoviště dále přes Rokytno, Bohumileč a Borek po
silnicích III/29820 a III/29823.
Uzavírka ovlivní autobusové linky č. 650603, 650650, 650680 dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY
a.s.
I.etapa od 26.10.2015 do 30.11.2015:
autobusová linka 650650:
•

Pojede ze zastávky Chvojenec,,kult.dům po silnici I/35 do Býště, kde obslouží zastávku
Býšť,,škola, dále jede dle jízdního řádu.

•

Nebudou obslouženy zastávky Chvojenec,,hřiště (tato zastávka bude dočasně přesunuta na
zastávku Chvojenec,Střídeň), Chvojenec,,odb.Drahoš, Rokytno,,odb., Býšť,Svoboda,odb.
Býšť,,střed, Býšť,,host.

•

Žadatel o uzavírku dá po dohodě s majitelem označníku ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na
neobsloužené zastávky informaci, že se z důvodu uzavírky dané zastávky obsluhovat nebudou.
Dále umístí informaci o náhradní zastávce.

•

Bude schválený výlukový jízdní řád.

autobusová linka 650603
•

Linka pojede (dvě alternativní trasy) ze zastávky:
o Borek
do
Býšť,Hrachoviště,
dále
Rokytno,,odb.
Chvojenec,,odb.Drahoš,
Chvojenec,,hřiště, Chvojenec,Střídeň a Býšť,,škola, dále pokračuje dle JŘ.
o Rokytno,,odb. do Chvojenec,,odb. Drahoš, Chvojenec,,hřiště, Chvojenec,Střídeň
a Býšť,,škola, dále pokračuje dle JŘ.

•

Nebudou obslouženy
Býšť,,host.

zastávky

Chvojenec,,odb.Svoboda,

Býšť,Svoboda,odb.,

Býšť,,střed,

• Zastávka Býšť,,škola bude dočasně přesunuta na spojovací komunikaci mezi silnicí II/298
a I/35 podél hřbitova, žadatel o uzavírku zde zajistí dočasné označení autobusové zastávky.
• Žadatel o uzavírku dá po dohodě s majitelem označníku ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na
neobsloužené zastávky informaci, že se z důvodu uzavírky dané zastávky obsluhovat nebudou.
• Bude schválený výlukový jízdní řád.
II. etapa od 01.12.2015 do 15.12.2015:
•

Autobusy II. etapa neovlivní, budou jezdit stavbou.

•

Nebudou se schvalovat výlukové JŘ.

•

Všechny zastávky budou obslouženy.

Podmínky povolení uzavírky:
1) Po dobu úplné uzavírky bude veškerý silniční provoz veden objízdnými trasami.
2) Za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem uzavírky, je zodpovědná osoba Ing. Martin
Beránek, tel. 731 601 578.
3) Stanovení místní přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu uzavírky a objížďky,
bylo stanoveno Městským úřadem Holice po písemném vyjádření Policie ČR DI Pardubice, pod č.j.
MUHO/19384/2015 ze dne 20.10.2015.
4) Žadatel zajistí, aby dopravní značení (zařízení) odpovídalo po celou dobu platnosti uzavírky
stanovenému dopravnímu značení MÚ Holice.
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5) Dopravní značení zajišťuje žadatel na svůj náklad a zodpovídá po dobu trvání uzavírky za jeho stav.
6) Dopravní značky a zařízení související s uzavírkou a pracovním místem mohou být instalovány
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou pro jejich instalaci. Není-li to
možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, nebo jiným vhodným způsobem tak, aby
symbol dopravní značky nebyl viditelný ze žádného jízdního směru.
7) Předmětný úsek komunikace může být uzavřen pouze na dobu uvedenou v povolení.
8) Dopravní značení a orientační tabule musí být ve funkčním stavu, udržovány v čistotě, správně
umístěny a řádně připevněny.
9) MÚ Holice si vyhrazuje právo toto rozhodnutí omezit nebo zrušit, nebudou-li splněny podmínky
tohoto rozhodnutí, případně bude-li to nutné z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy.
10) Po ukončení prací musí být odstraněno přechodné dopravní značení (zařízení) uzavírky a objížďky.
11) Před zahájením uzavírky provede žadatel po vzájemné dohodě spolu se zástupci vlastníků
komunikací kontrolu a zdokumentování stavebně technického stavu dotčených komunikací
(objízdných tras) tak, aby bylo možné po ukončení uzavírky určit následné škody vzniklé vlivem
uzavírky. Tyto škody budou uhrazeny na náklady žadatele o uzavírku (dle ust. § 24 zák. č. 13/1997
Sb.)
12) Žadatel zajistí informování vlastníků nemovitostí, které budou akcí dotčeny o rozsahu a časovém
průběhu akce a jejich případných změnách min. 5 dní před zahájením. Informování občanů bude
zajištěno např. doručením informačního letáku, nebo jiným vhodným způsobem.
13) Obecní, městské úřady upozorní na uzavírku obvyklým způsobem (vyhlášením, vyvěšením na úřední
desce, apod.).
14) Dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s. zajistí informovanost svých řidičů autobusů na dotčených
linkách a spojích a o způsobu obsluhy dotčených zastávek.
15) Žadatel se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí prokazatelně před
zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.
16) Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat
dopravní úřad a výše uvedeného dopravce.
17) Zhotovitel stavby povolí v případě, že to technologický postup umožní, vjezd vozidel
k nemovitostem bydlících občanů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
EUROVIA CS, a.s., Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 7
Odůvodnění:
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad na základě žádosti ze dne 7.10.2015 a po
jejím posouzení s předloženými doklady dle ust. § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., k provedení zákona rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, neboť předmětný úsek je nutno uzavřít z důvodu bezpečnosti
při zabezpečení celkové rekonstrukce povrchů silnice II/298 v Býšti po výstavbě kanalizace a bez
uzavírky tuto akci nelze uskutečnit.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů od dne doručení
ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, prostřednictvím MÚ Holice. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek v souladu s ust. § 24 zákona.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek
fyzické osoby podle § 42a nebo správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 42b
zákona s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Otisk úředního razítka
Helena Sedláková v. r.
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu
Za správnost vyhotovení: Ing. Karel Lomnický
Obdrží:
Účastníci řízení
EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdzta
sídlo: Piletická č.p. 498, 503 41 Hradec Králové 7
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IDDS: fr8zkzz
sídlo: Legionářská č.p. 155, Pardubice VII-Rosice, 533 51 Pardubice 17
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Hlaváčova č.p. 902, 530 02 Pardubice 2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice
Obec Býšť, IDDS: twzbmnk
sídlo: Býšť č.p. 133, 533 22 Býšť
Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu
sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách
Město Sezemice, IDDS: aktb28e
sídlo: Husovo náměstí č.p. 790, 533 04 Sezemice
Obec Rokytno, IDDS: 94xa5a6
sídlo: Rokytno č.p. 21, 533 04 Sezemice
Obec Časy, IDDS: pnca3yv
sídlo: Časy č.p. 31, 534 01 Holice v Čechách
Obec Borek, IDDS: z4vb3ms
sídlo: Borek č.p. 13, 534 01 Holice v Čechách
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt
sídlo: Na Ostrově č.p. 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IDDS: u29mvsw
sídlo: Průmyslová č.p. 450, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z
sídlo: nám. Republiky č.p. 12, 530 21 Pardubice 12

