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Účastníci řízení:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, v zastoupení DOPA CZ s.r.o., č. p.
73, 538 62 Přestavlky, IČ: 27519341
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031
Obec Borek, Borek 13, 53401 Holice v Čechách, IČ 00273376
Obec Bukovina nad Labem, č.p. 11, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 00273406
Obec Újezd u Sezemic, Újezd čp. 30, 533 04 Sezemice, IČ: 00580597
Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, IČO: 00274241
Obec Dříteč, Dříteč 116, 533 05 Dříteč, IČ: 00273546
Obec Rokytno, Rokytno 21, Sezemice 533 04, IČ 00274178
Obec Býšť, č.p. 33, 533 22 Býšť, IČ: 00273431
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530
47 Pardubice, IČ 72050250
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822
Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČO: 00273571

Rozhodnutí
Výroková část:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací 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 právnické osoby M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice, IČ: 42196868, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou DOPA CZ s.r.o.,
se sídlem č. p. 73, 538 62 Přestavlky, IČ: 27519341, podané dne 5. 3. 2021, ve věci povolení uzavírky
silnice č. III/29823 mezi obcí Bukovina nad Labem a Borek, v termínu 6. 4. – 31. 7. 2021, z důvodu
výstavby mostu pro dálnici č. D35, t a k t o:
povoluje
účastníkovi řízení – žadateli:
právnické osobě:
M - SILNICE a.s.
se sídlem:
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČ:
42196868
v zastoupení
právnické osoby:
DOPA CZ s.r.o.
se sídlem:
č. p. 73, 538 62 Přestavlky
IČ:
27519341
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
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ÚPLNOU UZAVÍRKU silnice č. III/29823 mezi obcí Bukovina nad Labem a Borek, dle předložené situace a
harmonogramu prací (viz. přílohy)
Termín uzavírky:

6. 4. – 31. 7. 2021

Důvod uzavírky:

výstavba mostu pro dálnici č. D35

za následujících podmínek:
1. S uzavírkou může žadatel začít až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a teprve tehdy, až jsou
instalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení.
2. Objízdná trasa pro vozidla s hmotností do 3,5 t bude vedena po silnici č. III/29810 obcí Bukovina nad
Labem – po silnici č. III/29811 místní částí Zástava, obcí Újezd u Sezemic – po silnici č. III/29820 do
obce Borek.
Objízdná trasa po ostatní vozidla bude vedena po silnici č. III/29810 obcí Bukovina nad Labem, obcí
Dříteč, místní částí Dražkov – po silnici č. III/29815 místní částí Bohumileč – po silnici č. III/29820 a po
silnici č. II/298 obcí Rokytno, Býšť.
3. Žadatel zabezpečí po objízdné trase bezpečný průjezd vozidel s předností jízdy (§ 41 a násl. a § 42
a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu).
4. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici č. III/29811 v úseku mezi obcí Dříteč a obcí Újezd
u Sezemic, žadatel provede před začátkem uzavírky výspravu výtluků a úpravu krajnic vozovky,
označených správcem komunikace dne 3. 3. 2021 (viz. zápis z jednání – přílohou). Zásahy provede
žadatel dle § 24, odst. 6 zákona o pozemních komunikací na vlastní náklady a ve spolupráci se
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
5. Žadatel provede na silnici č. III/29820 mezi obcí Újezd u Sezemic a obcí Borek následující opravy:
 Konec obce Borek zhruba od posledního domu (č.p. 78) ve směru na obec Újezd u Sezemic
opraví a zpevní krajnici po obou stranách komunikace v úseku v délce cca 200 m.
 V místě křížení silnice č. III/29820 s trasou dálnice č. D35 (v místě výjezdu ze staveniště) provede
opravu krajnic a obnovu podélného odvodnění komunikace.
 V zatáčce za stávajícím propustkem směrem do obce Újezd u Sezemic provede obnovu krajnic
na obou stranách komunikace. (viz. zápis z jednání – přílohou)
Tyto zásahy provede dle § 24, odst. 6 zákona o pozemních komunikací na vlastní náklady, ve
spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, a to před začátkem uzavírky.
6. Žadatel bude průběžně monitorovat silnice, po kterých je vedena objízdná trasa a v případě vzniku
závady, zajistí její odstranění.
7. V prvním týdnu, po skončení uzavírky silnice č. III/29823 bude zhotovitelem kontaktován zástupce
Správy a údržby silnic Pardubického kraje (Stanislav Hrubý a zástupce majetkové správy Pardubice)
k následné kontrole objízdných tras a budou řešeny případné opravy dotčených silnic.
8. Žadatel na svůj náklad provede označení uzavírky ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"). Žadatel zajistí, aby dopravní značení
odpovídalo po celou dobu platnosti tohoto rozhodnutí vydanému stanovení dopravního značení
Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy sp.zn. SZ_MMP 24993/2021/4, č.j. MmP 32509/2021
ze dne 29.3.2021 (viz. příloha).
9. Žadatel dodrží podmínky stanovené vlastníkem pozemní komunikace Správy a údržby silnic PK č.j.
SUSPK/2359/2021 ze dne 8. 3. 2021 (viz. příloha).
10.Žadatel dodrží podmínky stanovené příslušným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem
Pardubice, č. j. KRPE-17828-1/ČJ-2021-170606 ze dne 17. 3. 2021:
 uspořádání komunikací na objízdné trase budou vyhovovat bezpečnému vyhnutí dvou
největších uvažovaných vozidel (např. bus a nákladní vozidlo).
11.Žadatel dodrží podmínky stanovené za dopravce Krajským úřadem Pardubického kraje, ODSH, č. j.
KrÚ 22881/2021 ze dne 15.3.2021 (viz. příloha).
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12.S pracemi na pracovním místě smí žadatel započít teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní
značky a dopravní zařízení.
13.Žadatel zajistí každodenní kontrolou, aby veškeré dopravní značení, dopravní zařízení a orientační
tabule byly po celou dobu uzavírky správně umístěny, ve funkčním stavu, udržovány v čistotě, dobře
připevněny a v případě jejich otočení, povalení, poškození či zcizení jej obnoví.
14.Žadatel zajistí pověřenou osobou kontrolování umístěného přechodného dopravního značení po
celou dobu uzavírky a v případě povalení, poškození či ztráty jeho obnovování.
15.Žadatel smí předmětný úsek silnice uzavřít jen na dobu povolenou, avšak je povinen využít všech
možností tak, aby uzavírka byla omezena na co nejkratší možnou dobu.
16.Po ukončení uzavírky žadatel zajistí úklid silnic uzavírkou dotčené včetně dopravního značení.
Případné škody na vybavení silnice a příslušenství budou žadatelem na jeho náklad bezodkladně
odstraněny včetně znečištění.
17.Případné změny dopravního opatření na místě uzavírky je žadatel povinen řešit ve spolupráci se
zdejším silničním správním úřadem.
18.Na základě porušení ustanovení § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v rozporu
s § 24 uzavře dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci nebo
zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku podle rozhodnutí o uzavírce nebo nedodrží
podmínky stanovené tímto rozhodnutím, lze uložit pokutu v souladu s ustanovením § 42b odst. 5
písm. a) zákona o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč.
19.Toto platné rozhodnutí a vydané stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních
komunikacích, musí být na vyžádání na místě předloženo silničnímu správnímu úřadu nebo Policii ČR,
DI Pardubice.
20.Žadatel zodpovídá za dodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, po celou dobu trvání
zvláštního užívání. Pracovníkem zodpovědným za splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí
je Karel Fulík, tel.: 601 167 724.

Odůvodnění
Silniční správní úřad obdržel žádost od právnické osoby M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé
Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou DOPA
CZ s.r.o., se sídlem č. p. 73, 538 62 Přestavlky, IČ: 27519341, podané dne 5. 3. 2021, ve věci povolení
uzavírky silnice č. III/29823 mezi obcí Bukovina nad Labem a Borek, v termínu 6. 4. – 31. 7. 2021,
z důvodu výstavby mostu pro dálnici č. D35.
Silniční správní úřad si vyžádal v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích vyjádření příslušného
orgánu Policie ČR, která s provedením uzavírky souhlasí. Stejně tak v souladu § 77 odst. 1 písm. c)
zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích si silniční správní úřad vyžádal vyjádření ke
stanovení přechodné úpravy provozu příslušného orgánu Policie ČR, na základě jeho vyjádření bylo
vydáno opatření obecné povahy pod sp.zn. SZ_MMP 24993/2021/4, č.j. MmP 32509/2021.
V průběhu správního řízení zástupce žadatele doložil předchozí souhlas za vlastníka pozemní
komunikace Správy a údržby silnic PK, souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje za dopravce,
souhlasné vyjádření města Sezemice, obce Bukovina nad Labem, obce Borek, obce Býšť, obce Újezd u
Sezemic a nesouhlasné vyjádření obce Rokytno.
Obec Újezd u Sezemic vydala souhlas s objízdnou trasou za připomínky: „snížení rychlosti v obci na 30
km/h, oprava silnic po objízdné trase a jejich uvedení do stavu kdy je na nich bezpečný provoz, zajištění
nebezpečných stromů na trase Zástava – Dříteč a dohledu na dodržování zákazu vjezdu vozidel, pro které
bude daná komunikace uzavřena“. Silniční správní úřad neshledal důvod pro snížení rychlosti v obci ani
v místní části Zástava. Silnice č. III/29811 mezi obcí Dříteč a obcí Újezd u Sezemic je stanovena pro
objízdnou trasu vozidel do 3,5 t a ostatní vozidla jsou povinna se na silnicích chovat v souladu se
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zároveň na této trase dojde k opravě
výtluků a nerovností na vozovce (viz. podmínka č. 4). Připomínku týkající se nebezpečných stromů
v úseku místní část Zástava a obec Dříteč je nutné řešit samostatně. Jedná se o lesní úsek ve vlastnictví
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různých fyzických či právnických osob a nelze tak v rámci tohoto řízení nařizovat žadateli, aby odstranil
stromy na pozemcích jiných vlastníků. Připomínka ohledně dohledu nad dodržováním zákazu vjezdu
vozidel nad 3,5 t je nutné řešit ve spolupráci s Policií ČR, která může vozidla zastavovat a kontrolovat.
Obec Rokytno svůj nesouhlas odůvodňuje průjezdem nákladních vozidel v souvislosti se stavbou dálnice
č. D35, kteří nedodržují nejvyšší dovolenou rychlost v obci a dochází tak ke znehodnocení majetku nejen
obce (vyplývá to i z předložené fotodokumentace). Silničnímu správnímu úřadu je známo, že touto obcí
je stanovena přepravní trasa pro navážení materiálu pro dálnici č. D35, a proto se rozhodl snížit rychlost
pro nákladní dopravu v obci Rokytno a místní části Bohumileč na 30 km/h. Pomalejší jízdou nákladních
vozidel dojde ke snížení otřesů způsobené jejich jízdou, což povede k ochraně majetku. Zároveň se
silniční správní úřad domnívá, že snížení rychlosti nákladních aut povede ke zvýšení bezpečnosti dalších
účastníků silničního provozu a i chodců.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nevyzval správní
orgán účastníky řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, neboť jedinými podklady pro vydání
rozhodnutí jsou jejich vyjádření a vlastní žádost žadatele. Se záměrem realizace byli účastníci řízení
seznámeni již při vydání vyjádření k úplné uzavírce komunikace.
Toto rozhodnutí bude zasláno na vědomí Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje
a Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje, kterým bude v případě vzniku mimořádné události
umožněn bezpečný průjezd na objízdné trase.
Protože silniční správní úřad 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 podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, právo podat
odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství, prostřednictvím odboru, který toto rozhodnutí vydal. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Mgr. Tereza Bydžovská
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Přílohy: situační plán, harmonogram stavebních prací, zápis z jednání ze dne 3. 3. 2021, vyjádření Správy
a údržby silnic PK, vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje za dopravce a opatření obecné povahy
Obdrží:
Účastníci řízení:
M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, v zastoupení DOPA CZ
s.r.o., č. p. 73, 538 62 Přestavlky, IČ: 27519341 (DS)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)
Obec Borek, Borek 13, 53401 Holice v Čechách, IČ 00273376 (DS)
Obec Bukovina nad Labem, č.p. 11, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 00273406 (DS)
Obec Újezd u Sezemic, Újezd čp. 30, 533 04 Sezemice, IČ: 00580597 (DS)
Město Sezemice, Husovo nám. 790, 533 04 Sezemice, IČO: 00274241 (DS)
Obec Dříteč, Dříteč 116, 533 05 Dříteč, IČ: 00273546 (DS)
Obec Rokytno, Rokytno 21, Sezemice 533 04, IČ 00274178 (DS)
Obec Býšť, č.p. 33, 533 22 Býšť, IČ: 00273431 (DS)
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Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova
1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250 (DS)
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 (DS)
Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČO: 00273571 (DS)
Na vědomí:
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)
Dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ: 25945408
(DS)
Dopravce C A R - T O U R spol. s r.o., Pohřebačka 182, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 49286871 (DS)
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Zveřejněno:
Centrální evidence pozemních komunikací Ministerstva dopravy - http://www.dopravniinfo.cz
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