MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Sp.zn.:
Č.j.:
vyřizuje:
telefon:
e-mail:

SZ_MMP 19256/2017 OD-OSSUaD5
D-MmP 27518/2017
Ing. Zuzana Dvořáčková
466 859 357
zuzana.dvorackova@mmp.cz

V Pardubicích dne 27. dubna 2017

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.
třídy podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) r o z h o d l v řízení vedeném podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Sdružení cyklistů Pardubicka,
z.s., se sídlem U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, IČ 26527103, podané dne 20.3.2017, ve věci povolení
uzavírky v úseku silnice č. III/29810, č. III/29815, č. III/29820 a č. III/29823 při pořádání sportovní akce
„Memoriál Jarky Krátkého – Sezemice“ v úseku Sezemice – Lukovna – Dražkov – Dříteč - Bukovina nad
Labem – Borek - Újezd u Sezemic – Bohumileč – Dražkov - Sezemice, kde dalším účastníkem správního
řízení je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ
00085031, t a k t o :
v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

povoluje
žadatel :
se sídlem :
IČO :

Sdružení cyklistů Pardubicka, z.s.
U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice
26527103

ÚPLNOU uzavírku silnice :
č. III/29810, č. III/29815, č. III/29820 a č. III/29823
v úseku : od křižovatky II/298 s III/29810 Sezemice – III/29810 Lukovna – Dražkov – Dříteč - Bukovina nad
Labem – III/29823 Borek – III/28920 Újezd u Sezemic – Bohumileč – III/29815 Dražkov - III/29810
Lukovna -Sezemice (křižovatka II/298 s III/29810)
Termín uzavírky:

dne 6.5.2017 / 13:30 hod. – 16:00 hod.
dne 7.5.2017 / 08:30 hod. – 13:30 hod.

Důvod uzavírky:
cyklistický závod „Memoriál Jarky Krátkého – Sezemice“
Za těchto podmínek :
1. Závod smí žadatel zahájit v termínu a po nabytí tohoto rozhodnutí.
2. Objízdná trasa se nenařizuje, vozidla budou pořadatelem pouštěna na trasu závodu pouze po směru
jízdy cyklistů.
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3. Po dobu uzavírky zajistí žadatel vjezd a průjezd vozidlům s právem přednostní jízdy (§ 41 zákona č
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
4. Při uzavírce budou dodrženy podmínky dané v ustanovení § 24 „omezení obecného užívání
uzavírkami a objížďkami“ zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
5. Žadatel zajistí, aby dopravní značení z důvodu konání závodu odpovídalo po celou dobu platnosti
tohoto rozhodnutí vydanému stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních
komunikacích č.j. MmP 27294/2017 OD-OSSUaD, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
6. Přechodné dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno a vždy po skončení
jednotlivých jízd bude umožněno projetí ostatním účastníkům silničního provozu uzavřeným úsekem
státní silnice.
7. Se zahájením závodů smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a
dopravní zařízení.
8. Dopravní značky, dopravní zařízení a orientační tabule musí být ve funkčním stavu, udržovány v
čistotě, správně umístěny a dobře připevněny.
9. Náhrada případných škod se uskuteční na náklady žadatele o uzavírku.
10.Žadatel dodrží podmínky stanovené ve vyjádření za dopravce Krajského úřadu Pardubického kraje č.j.
KrÚ 22995/2017 ze dne 27.3.2017:
Uzavírka byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje - Ing. Natálií Krpatovou:
• Uzavírka se dotkne linek č. 650101 a č. 650610 dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s..
• Dle dohody s žadatelem bude autobusům průjezd umožněn.
• Budou obslouženy všechny zastávky, nebudou se schvalovat výlukové JŘ.
Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením
uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.
Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat dopravní úřad a
výše uvedené dopravce.

Toto vyjádření dopravního úřadu se vydává jen k pravidelné autobusové dopravě.
11.Žadatel dodrží podmínky stanovené Dopravním podnikem města Pardubic a.s. č.j. 22/2017/St. ze dne
23.3.2017:
- pořadatel musí zajistit bezpečný a plynulý průjezd spoje linky MHD č. 16 v obci Dříteč (příjezd
v 9:02, otočení v obci dle jízdního řádu a odjezd v 9:10 hod.),
- zastávky MHD v Dřítči musí zůstat volné pro obsluhu spojem linky č. 16 a nesmí zde být narušena
bezpečnost cestujících.
12.Účastníci akce budou prokazatelně seznámeni s organizací závodu a upozorněni na možnost výskytu
ojedinělých vozidel jedoucích v protisměru na trase závodu (vozidla jedoucí z obcí na trase závodu).
13.Pořadatel zajistí jednotlivé pelotony doprovodnými vozidly.
14.Autobusy linkové dopravy budou pouštěny organizátorem obousměrně.
15.Po dobu uzavírky zajistí žadatel bezpečný přístup k jednotlivým nemovitostem.
16.Žadatel zabezpečí, aby městský úřad a obecní úřady upozornili na pořádání sportovní akce obvyklým
způsobem v obci.
17.Z důvodu právě probíhajících stavebních prací na silnicích č. III/29815 a III/29820 v obci Bohumileč je
nutné počítat s možným omezením průjezdu spočívajícím v zúžení komunikace a provedeným
provizorním neuceleným povrchem.
18.Žadatel zabezpečí místa, kde budou závodníci přejíždět komunikace tak, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti účastníků závodu a vozidel vpuštěných pořadatelskou službou do uzavírky.
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19.Účastníci, kteří se budou pohybovat mimo uzavřenou trasu jsou účastníci silničního provozu a musí
dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu vzpp.
20.Toto platné rozhodnutí musí mít žadatel na vyžádání na místě předloženo silničnímu správnímu
úřadu nebo Policii ČR-DI Pardubice.
21.Silniční správní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí omezit nebo zrušit, nebudou-li splněny
podmínky tohoto rozhodnutí.
22.Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, za organizování a zabezpečení prací za žadatele zodpovídá:
Leoš Mittner, tel. 602267808.
Odůvodnění:
Silniční správní úřad obdržel dne 20.3.2017 žádost o povolení uzavírky v úseku silnice č. III/29810, č.
III/29815, č. III/29820 a č. III/29823 při pořádání sportovní akce „Memoriál Jarky Krátkého – Sezemice“
v úseku Sezemice – Lukovna – Dražkov – Dříteč - Bukovina nad Labem – Borek - Újezd u Sezemic –
Bohumileč – Dražkov - Sezemice.
Silniční správní úřad si vyžádal vyjádření za vlastníka pozemní komunikace Správy a údržby silnic PK a
příslušného orgánu Policie ČR, dále vyjádření DPMP, KUPK za dopravce, HZS, ZZS, Města Sezemice, Obce
Dříteč, Obce Újezd u Sezemic, Obce Rokytno, Obce Borek a Obce Bukovina nad Labem.
Jelikož byly splněny zákonné podmínky pro povolení uzavírky, silniční správní úřad dospěl k závěru, že ve
věci neshledal překážky bránící ve vydání povolení a zároveň byly splněny zákonné podmínky, rozhodl
tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání :
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke
Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy, silničního hospodářství a investic s podáním na
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy.

Ing. Zuzana Dvořáčková
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Obdrží – účastník řízení:
Sdružení cyklistů Pardubicka, z.s., U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, IČ 26527103
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031
Ostatní:
Policie ČR, KŘPPK, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250 (DS)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, IČ 70885869 (DS)
Zdravotnická záchranná služba okresu Pardubice, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, IČ 69172196 (DS)
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČ 63217066 (DS, e-mail)
Krajský úřad PK, ODSH, odd. dopravní obslužnosti, Komenského 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822 (DS)
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČ 25945408 (DS)
Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, IČ 00274241 (DS)
Obec Dříteč, Dříteč 116, 533 05 Dříteč, IČ 00273546 (DS)
Obec Újezd u Sezemic, Újezd u Sezemic 30, 533 04 Sezemice, IČ 00580597 (DS)
Obec Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Sezemice, IČ 00274178 (DS)
Obec Borek, Borek 13, 534 01 Holice v Čechách, IČ 00273376 (DS)
Obec Bukovina nad Labem, Bukovina nad Labem 11, 533 52 Staré Hradiště, IČ 00273406 (DS)
Zveřejněno:
Centrální evidence pozemních komunikací Ministerstva dopravy - http://www.dopravniinfo.cz/
Strana 3 (celkem 4)

Strana 4 (celkem 4)

