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Veřejná vyhláška 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný 
silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a současně jako příslušný správní úřad dle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní úřad“), na základě 
návrhu podaného dne 29.06.2017 společností VCES a.s. (IČO 26746573), se sídlem Na Harfě 
337/3, 190 05 Praha 9, kterou na základě plné moci ze dne 3.4.2017 zastupuje společnost 
DOPA CZ s.r.o. (IČO 27519341), Přestavlky 538 62 Hrochův Týnec (dále i „navrhovatel“), 
doplněného o vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství police Pardubického 
kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (dále i „policie“) ze dne 
29.06.2017 pod č.j. KRPE-52487-1/ČJ-2017-170306, 

 
o z n a m u j e 

v souladu s ustanovením § 172 a § 173 správního řádu návrh opatření obecné povahy 
spočívající: 

I. dle ustanovení § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 

v dočasném zákazu zastavení 

na místní komunikaci (dále i „MK“) v ulicích Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého v obci 
(místní části) Chrudim, v úseku od křižovatky se silnicí I/17 v ulici Obce Ležáků po 
křižovatku se silnicí III/340 19 v ulici Škroupova – viz příloha, 



2 
 

II. dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o provozu na PK“), 

ve stanovení přechodné úpravy provozu 

na MK dle bodu I., a to umístěním přenosné svislé dopravní značky (dále i „DZ“) „Zákaz 
zastavení“ (č. B 28) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s údajem o 
časové platnosti („PLATÍ OD DD.MM.RRRR“). 

Důvodem návrhu dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na 
místní komunikaci v ulicích Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého je vymístění parkujících 
vozidel z důvodu vedení obousměrného provozu autobusů ve výše uvedeném 
mezikřižovatkovém úseku (vedení objízdné trasy pro autobusy linkové dopravy a autobusy 
městské autobusové dopravy) při uzavírce křižovatky silnice I/17 v ulici Palackého třída se 
silnicí III/340 19 v ulici Škroupova a s MK v ulici Havlíčkova a při uzavírce křižovatky 
silnice I/17 v ulici Palackého třída s MK v ulici Vrchlického v termínu od 01.08.2017 do 
15.09.2017. 

Realizace výše uvedeného dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu 
na MK v ulicích Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého a s ním souvisejícího umístění výše 
uvedeného DZ zahrnuje mimo jiného i zajištění níže uvedených obecných podmínek: 
1) Umístění a provedení výše uvedených DZ bude v souladu s ustanovením zákona č. 

361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb., TP 65 - Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013), TP 66 - Zásady pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.4.2015), ČSN EN 12899-
1 až ČSN EN 12899-5 a dle ČSN EN 1436, ve znění pozdějších změn a doplňků. Na 
pozemních komunikacích nebo jejich součástech (chodníky) určených pro pěší provoz i 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

2) Navrhovatel zajistí umístění předmětného DZ na MK v ulicích Dr. Václava Peška a Víta 
Nejedlého nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení. 

3) Předmětná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována na 
náklady navrhovatele. 

4) DZ bude užito v souladu s ustanovením § 78 zákona o provozu na PK pouze na dobu 
nezbytně nutnou. Za stav a umístění DZ bude zodpovídat navrhovatel. 

5) V případě využití ustanovení § 19b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích bude o 
odstranění silničního vozidla informována Policie ČR, Územní odbor Chrudim nebo 
Městská policie Chrudim, případně bude odstranění provedeno za asistence policie. 

6) Správní úřad bude mít vyhrazené právo vydanou přechodnou úpravu provozu na 
pozemních předmětné MK, provedenou uvedeným DZ, změnit nebo doplnit, pokud to 
bude vyžadovat naléhavá situace nebo veřejný zájem. 

 
Odůvodnění: 

 
Společnost VCES a.s. (IČO 26746573), se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, 

zastoupená na základě plné moci společností DOPA CZ s.r.o. (IČO 27519341), se sídlem 
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Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, předložila dne 29.06.2017 Městskému úřadu Chrudim, 
Odboru dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušnému správnímu úřadu návrh na 
vydání dočasného zákazu zastavení na místní komunikaci v ulicích Dr. Václava Peška a Víta 
Nejedlého v obci Chrudim v úseku dle přílohy v termínu od 01.08.2017 do 15.09.2017. 
V příloze je zakresleno umístění DZ. Důvodem předloženého návrhu je  vymístění parkujících 
vozidel v uvedeném úseku z důvodu vedení obousměrné objízdné trasy pro autobusy linkové 
dopravy a městské autobusové dopravy po dobu uzavírek křižovatek silnice I/17 v ulici 
Palackého třída se silnicí III/340 19 v ulici Škroupova a s MK v ulici Havlíčkova a silnice 
I/17 v ulici Palackého třída s MK v ulici Vrchlického. 
Podaná žádost byla mimo jiného doplněna i o písemné vyjádření policie k předmětné 
přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ze dne 29.06.2017 pod č.j. KRPE-
52487-1/ČJ-2017-170306. 
 
Na základě podané žádosti a vyjádření policie zpracoval správní úřad předmětný návrh 
opatření obecné povahy. 

Předložená žádost včetně přílohy a písemné vyjádření policie tvoří podklady tohoto řízení. 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací v souladu 
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu 

v y z ý v á 

dotčené osoby, aby k tomuto návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo 
námitky, a to nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce správního orgánu, 
který návrh doručuje (Městský úřad Chrudim). 
Podle § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoliv, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 
Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy, oddělení dopravy písemné připomínky. 
Podle § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích je dotčenou osobou, která může 
k tomuto návrhu opatření obecné povahy podávat námitky, pouze vlastník a správce pozemní 
komunikace, které se opatření týká, a také navrhovatel. Tyto osoby mohou podat u Městského 
úřadu Chrudim, Odboru dopravy, oddělení dopravy proti návrhu opatření obecné povahy 
písemné odůvodněné námitky. 
Zmeškání úkonu nelze prominout. 
Připomínky se podávají v písemné podobě a musí splňovat rámcové náležitosti podání podle 
ustanovení § 37 správního řádu. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné 
povahy vydává.  
Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. 
 
 
 
                     „otisk úředního razítka“                    Ing. Soňa Pecháčková v.r. 

          oprávněná úřední osoba 
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Příloha:   Návrh přechodné úpravy provozu 
 
 

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu nejméně 25-ti dnů na 
úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Patnáctým dnem po dni vyvěšení se návrh považuje za doručený. 

Následně prosíme o zaslání návrhu opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne 
sejmutí tohoto návrhu z úřední desky. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................  Sejmuto dne: .............................. 
 
 
 
 
........................................................................................ 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení 
na úřední desce a jeho následné sejmutí 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

- dotčené osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou, a 
to v souladu s § 25 správního řádu vyvěšením návrhu opatření (písemnosti) na úřední desce 
správního úřadu a současně jeho zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup 

- VCES a.s (IČO 26746573), Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, zastoupená společností DOPA 
CZ s.r.o. (IČO 27519341), IDDS: s2izkxv 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor 
Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 

- Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická 67, 537 16 Chrudim, který 
se tímto žádá o vyvěšení návrhu opatření na úřední desce úřadu po dobu nejméně 25-ti dnů 
a o jeho následné zaslání zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto návrhu 
z úřední desky 

 



Příloha k č.j. CR 043297/2017 ODP/Pe 
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