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oprávněná úřední osoba
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16.03.2020

Žadatel:
MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v České Třebové odbor dopravy a silničního hospodářství, který podle ustanovení § 40 odst. 1, odst.
4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vykonává státní správu ve
věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (jako silniční
správní úřad), v souladu s uvedenými právními předpisy na základě žádosti ze dne 16.03.2020 společnosti MADOS
MT, s.r.o., IČO 25297899, sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení § 39 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů úplnou uzavírku silnice
III/31512, ul. Podbranská v České Třebové z důvodu provádění stavby “Rekonstrukce III/31512 Č. Třebová –
průtah, most“ za těchto podmínek:
Podmínky pro uzavírku:
1. Uzavírka silnice bude v termínu: 23.03.2020 – 30.10.2020
Druh uzavírky : úplná pro všechna vozidla (mimo vozidel stavby),
platí i pro pěší přepravu na přilehlém chodníku
Uzavřený úsek: křižovatka s ul. Chmelnice po křižovatku s ul. Lidická
Délka uzavřeného úseku: cca 220 m
Objízdné trasy (obousměrně):
Směr Česká Třebová – Skuhrov:
Na křižovatce silnic II/358, III/31512, I/14 (světelná křižovatka) v České Třebové po silnici I/14
ul. Riegrova, ul. Moravská na křižovatku ulic Moravská, U Podhorky, zde vlevo přes ulice U
Podhorky, Bezděkov, nábřeží Míru k mostnímu provizoriu, zde přejet přes mostní provizorium na
křižovatku ulic Zámostí, Lidická.
Objízdná trasa platí i pro opačný směr Skuhrov – Česká Třebová.
2. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky.
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3. Při uzavírce bude umožněn přístup na sousední nemovitosti.
4. Odboru dopravy a SH Městského úřadu Česká Třebová zůstává vyhrazeno právo uvedené
podmínky doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.
5. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení akce, která bude probíhat pod ochranou
uzavírky je Marek Mazura, tel. 603 552 201 (firma MADOS MT s.r.o.)
Plánovaná uzavírka ovlivní níže uvedené linky:
(vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne
16.03.2020 pod č.j. KrÚ 23443/2020)
Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:
•

uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkou 700935 (dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.),

•

autobusy pojedou po objízdné trase ze směru Česká Třebová - Skuhrov:
o

na křižovatce silnic II/358, III/31512, I/14 (světelná křižovatka) v České Třebové vpravo po silnici I/14 ul.
Riegrova, ul. Moravská na křižovatku ulic Moravská, U Podhorky, zde vlevo přes ulice U Podhorky,
Bezděkov, nábřeží Míru k mostnímu provizoriu, dále přes mostní provizorium na křižovatku ulic Zámostí,
Lidická. Poté již pokračuje dle JŘ.

o

objízdná trasa je obousměrná,

•

žadatel zajistí na objízdné trase v ulici U Podhorky, Bezděkov, nábřeží Míru rozmístění značek zákaz
zastavení z důvodu bezpečného a plynulého projetí autobusu.

•

V termínu od 23.3.2020 do 31.3 2020 se výlukový jízdní řád schvalovat nebude, autobusy pojedou na
zpoždění.

•

V termínu od 1.4.2020 do 30.10. 2020 bude schválený výlukový jízdní řád (součástí bude uzavírka sil. II/315
Skuhrov-Ostrov a Ostrov-Lanškroun.
Uzavírka byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje (s ing. Krpatovou).

V případě změny termínu je nutné včas informovat všechny dopravce a dopravní úřad.
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.

Stanovení přechodné úpravy dopravního značení
na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění, po předchozím souhlasném písemném vyjádření Policie ČR-DI Ústí nad Orlicí ze dne 09.03.2020
pod č.j. KRPE-21571-1/ČJ-2020-171106 za následujících podmínek:
1. Dopravní značení bude provedeno dle předložené a odsouhlasené situace žadatele.
2. Platnost: 23.03.2020 – 30.10.2020
3. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. Dopravní značky
budou umístěny tak, aby byly dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 1436 +A1 a ČSN EN 12899-1
„Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním
provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít
publikaci TP 65/2015 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Dopravní značky musí být
zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změnám jejich polohy.
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Instalaci dopravního značení zajistí firma MADOS MT, s.r.o., Kostelec nad Orlicí.
Odpovědná osoba za provedení podmínek tohoto stanovení je Marek Mazura, tel. 603 552 201 (firma
MADOS MT s.r.o.)
Odůvodnění

Žádostí ze dne 16.03.2020 požádala společnost MADOS MT, s.r.o., IČO 25297899, sídlem Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí o povolení úplné uzavírky silnice III/31512, ul. Podbranská v České Třebové z důvodu
provádění stavby “Rekonstrukce III/31512 Č. Třebová – průtah, most“.
Městský úřad odbor dopravy a silničního hospodářství v České Třebové, po projednání uzavírky a návrhu objízdné
trasy s Městem Česká Třebová, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, a dále po předchozím souhlasu
Policie ČR DI Ústí nad Orlicí a Krajského úřadu Pardubického kraje odboru dopravy a silničního hospodářství
(souhlas s vydáním stanovení přechodné úpravy dopravního značení), povolil se souhlasem vlastníka komunikace
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavírku silnice III/31512 z důvodu provádění modernizace silnice.
Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je shora ve výroku uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje
v Pardubicích podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v České Třebové. Odvolání
proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek. Proti stanovení přechodné úpravy dopravního značení nejsou
přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

“otisk úředního razítka“
Ing. Tomáš Hájek v.r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Milan Neruda
Obdrží:
Účastníci řízení:
MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Město Česká Třebová
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Eko Bi s.r.o. Česká Třebová
Ostatní:
Městská policie Česká Třebová
Policie ČR – DI Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor Pce kraje, Ústí nad Orlicí
ČSAD, a.s., Hylváty, Ústí nad Orlicí
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
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