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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00PLG6B* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad – úsek silničního hospodářství  
Adresa pracoviště: Adámkova tř ída 554,  Hlinsko  

Váš dopis ze dne: 26.9.2022 

Vaše značka:  
Č.j.: Hl 50421/2022/SÚ 

Spisová značka: S-SÚ/50219/2022/7 

Spisový znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 

Opráv. úřední osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel  

Tel.: 469 326 137  
E – mail: zastera@hlinsko.cz 

Počet listů/příloh: 5 str. 

V Hlinsku dne: 30.9.2022 

 

 

ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ UZAVÍRKY 

 

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 

26.9.2022 podal 

MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, Lupenice č.p. 51, 517 41  Kostelec nad Orlicí (dále jen "žadatel"),  

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

81585-3/ČJ-2022-170306 ze dne 15.9.2022 a souhlasu správců dotčených komunikací  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 

 

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku a dopravní omezení 

 

na komunikaci: silnice III/343 6 
z důvodu: rekonstrukce mostu ev.č. 3436-3 

v místě: Stan,  viz DIO na str. 4 a str. 5 

v termínu:   od 10.10.2022 do 6.11.2022 – úplná uzavírka, viz DIO na str. 4 

         od  7.11.2022        do 30.11.2022 – dopravní omezení, viz DIO na str. 5 

objízdná trasa: je vedena z křižovatky silnic III/3436 x II/343 v Hlinsku, dále po silnici II/343 přes obec 

Rváčov na křižovatku silnic II/343 x I/37 v Trhové Kamenici, dále po silnici I/37 směr 

Žďírec nad Doubravou na křižovatku I/37 x III/3436, dále po silnici III/3436 do Všeradova. 
Objízdná trasa platí i pro opačný směr, viz DIO na str. 4. 

Úplná uzavírka ovlivní autobusovou linku č. 620754 dopravce ARRIVA autobusy a.s..  

 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky podle „stanovení přechodné úpravy 
provozu“, které vydal náš správní úřad dne 30.9.2022 pod č.j. Hl 50341/2022/SÚ a stanovení 

Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 26.9.2022 č.j. KUJI 81448/2022/PM/DZp/152. 
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2. 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. 

3. Žadatel odpovídá za stav přechodného dopravního značení po celou dobu uzavírky. Odpovědná osoba 
za dopravní značení je p. Lukáš Fišer, tel.: 722986011. 

4. Před zahájením uzavírky bude provedeno zdokumentování stavebního stavu objízdné trasy včetně 

mostních objektů.  

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

6. Uzavírka byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje p. Krčmářovou 

takto: 

 Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťovaná linkou 620754 dopravce ARRIVA 

autobusy a.s. Pro danou linku se bude zpracovávat výlukový jízdní řád. Nebudou 

garantovány žádné přestupní vazby. 

 Objízdná trasa pro autobusy: po obsloužení zastávky Vítanov se autobus otočí na točně zřízené u 

odbočky na sportovní areál a pojede zpět do Hlinska na křižovatku silnic III/3436 x II/343, dále 
po silnici II/343 přes Rváčov na křižovatku silnic II/343 x III/3433, dále po silnici III/3433 přes 

Svobodné Hamry a Dřevíkov na křižovatku silnic III/3433 x I/37, dále po silnici I/37 směr Žďírec 

nad Doubravou na křižovatku I/37 x III/3436, dále po silnici III/3436 do Všeradova, obousměrně.  

 Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Vítanov,,Stan; náhradní zastávka Vítanov. 

Žadatel o uzavírku zajistí na tyto zastávky upozornění o jejich neobsluhování popř. přesunutí. 

 Ve Vítanově a Všeradově bude vhodným dopravním značením zajištěno bezpečné otočení 

autobusu (např. zákaz zastavení). 

 V případě jakékoliv změny s dopadem na dopravní obslužnost je nutné včas (min. 3 dny předem) 

informovat dopravní úřad a dopravce. 

 Se změnami provozu na autobusových linkách musí žadatel prokazatelně v dostatečném předstihu 

před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost. 

7. Uzavírka silnice III/343 6 bude na nejkratší možnou dobu. Žadatel je povinen využít všech možností 

ke zkrácení termínu uzavírky. 

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

9. Veškeré škody na silnicích a jejich příslušenství na objízdné trase způsobené zvýšeným provozem 

budou odstraněny, popřípadě uhrazeny správcům komunikací. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

MADOS MT s.r.o., Lupenice č.p. 51, 517 41  Kostelec nad Orlicí 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení 
majetkové správy - Chrudim, Obec Vítanov, Obec Všeradov, Obec Vysočina, Městys Trhová Kamenice, 

ARRIVA autobusy a.s., Město Hlinsko  

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 26.9.2022 žádost o povolení uzavírky silnice III/343 6 v místě rekonstrukce mostu 

ev.č.3436-3. Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil, a projednal podle § 24 

odst. 2 písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích. Silniční správní úřad neshledal důvody, které 

by bránili vydání povolení a v souladu s ustanovení § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil 
uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Poučení účastníků: 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství jako příslušný správní úřad má 
vyhrazené právo v případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení předpisů o 

uzavírce. 

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. 
 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 
 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 
 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

MADOS MT s.r.o., IDDS: 77vjqep 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 

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

Obec Vítanov, IDDS: 7fpb263 
Obec Všeradov, IDDS: rpgb53b 

Obec Vysočina, IDDS: ya6bt88 

Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko 

Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4 
ARRIVA autobusy a.s., IDDS: x4kgvqt 

dotčené orgány státní správy 

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

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 

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

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