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 KRAJSKÝ   ÚŘAD   PARDUBICKÉHO   KRAJE 
 Odbor dopravy, silničního hospodářství a investic 

532 11 Pardubice, Komenského nám. 125                                Tel. 466 026 111       Fax 466 026 413                                                           

Č.j.: ODSHI-54517/2012-Li                                                                   V Pardubicích 19.9.2012 

Sp.zn. KrÚ 54512/2012 

                      

                                 

 

 R O Z H O D N U T Í 
  

 
Účastníci řízení : 
 

A/ Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád : 
M-SILNICE a.s., se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03,  
zastoupený na základě plné moci společností ASIG s.r.o. se sídlem v Chvaleticích, 
Budovatelů 324, okres Pardubice, PSČ 533 12 
 

B/ Účastníci řízení podle ustanovení  § 27 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád :    
ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, Pardubice  
SŽDC, SDC, U Fotochemy 259. 50101 Hradec Králové 
Magistrát Města Pardubic, 530 21 Pardubice 
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 
Obec Rozhovice, 538 03 
Obec Bylany, 538 01 
 

 
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy, silničního hospodářství a 
investic jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic dle § 40, odst. 3, písm. d) 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti společnosti M-SILNICE a.s. (IČ 421 96 868), se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, 
PSČ 530 03 (o.z. Východ, Za Pivovarem 611, PSČ 537 01), zastoupené na základě plné 
moci společností ASIG s.r.o. (IČ 259 54 849) se sídlem v Chvaleticích, Budovatelů 324, 
okres Pardubice, PSČ 533 12, ze dne 03.09.2012, o povolení úplné uzavírky okružní 
křižovatky na silnici I/37 „Na bíd ě“ v Chrudimi (u MěÚ Chrudim, ulice Pardubická), 
v silničním km 55,039, po projednání s vlastníky dotčených pozemních komunikací, 
dotčenými obcemi a provozovatelem dráhy   
 

p o v o l u j e 

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, v souladu s ustanovením § 67 – 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád 

  u z a v í r k u  okružní k řižovatky na silnici č. I/37 „Na bíd ě“ v Chrudimi   

(u MěÚ Chrudim v ulici Pardubická) 

za těchto podmínek: 
 

 
 

(č.j.: ODSHI-54517/2012-Li) 



 2 

1. Druh uzavírky :  ú p l  n á , pro veškerý provoz, mimo níže vyjmenované autobusy MHD 
Chrudim (linky č. 625 004 a č. 625 504 - viz podm. č. 3 c) tohoto rozhodnutí) a autobusy 
veřejné linkové dopravy (linky č.620 700 a 620 701 – viz podm. č. 3 d) tohoto rozhodnutí), 
obsluhující autobusové zastávky Chrudim,,Poděbradovo, Chrudim,,Tovární-sladovna 
Chrudim,,městské sady, Chrudim,,Masarykovo nám. 
Uzavírka dále neplatí pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému v případě 
nouze a vozidla stavby, vyjma omezení dle podm. 4 tohoto rozhodnutí. 
 

2. Důvod a místo uzavírky: provádění stavebních prací zahrnující opravu krytu vozovky, 
kanalizačních šachet a vpustí a propadu vozovky okružní křižovatky „Na bídě“ v Chrudimi (u 
MěÚ Chrudim, ulice Pardubická).  
 
 

3. Objízdné trasy se nařizují takto:  
 

a) pro nákladní dopravu (vozidla nad 3,5 tuny): 
 

Vozidla použijí objízdnou trasu Pardubice – silnice I/2 přes Popkovice, před Starými Čívicemi 
odbočí vlevo na silnici III/322 28 a pojedou směrem na Rozhovice – Nový Dvůr u Heřm. 
Městce. V Novém Dvoře u Herm. Městce vozidla odbočí na silnici I/17 směrem na Bylany – 
Chrudim a napojí se na silnici I/37 směr Slatiňany. Objízdná trasa je  o b o u s m ě r n á . 
Délka objížďky: cca 19,5 km. 
 

b) pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t: 
 

Na křižovatce silnic I/37 x III/340 32 za Medlešicemi ve směru jízdy Pardubice - Chrudim 
bude provoz odkloněn vlevo na silnici III/340 32 a III/340 26 směrem na Vestec a Chrudim 
(příjezd do Chrudimi ulicí Dašická na křižovatku silnic III/340 26 x III/340 25 v Chrudimi – u 
plynárny). Z křižovatky u plynárny bude provoz směřován na MKO prostřednictvím silnice 
III/340 25 – ul. Rubešova, Topolská), silnice I/17 – ul. SNP a silnice I/37 směrem Vysoké 
Mýto,Slatiňany, autobusové nádraží Chrudim, Čáslav. Objížďka je  o b o u s m ě r n á .  
Délka objížďky: cca 4,2 km. 
 

c) pro autobusy MHD č. 625 004 a č. 625 504 (Veolia Transport Východní Čechy a.s.), 
obsluhující autobusové zastávky Chrudim,,městské sady, Chrudim,,Masarykovo nám.,  
Chrudim,,Poděbradova  a Chrudim,,Tovární-sladovna a pro vozidla  IZS: 
Tyto autobusy a vozidla  IZS budou moci projet přes staveniště – po okružní křižovatce „Na 
bídě“ (dále jen „OK“) do třech směrů – na ulicí Tovární - Poděbradova, na Masarykovo 
náměstí a do ul. Pardubická a to všemi směry jízdy. Autobusy obslouží všechny zastávky 
podle jízdního řádu s výjimkou ned ěle 23.9.2012, kdy spoje č. 457 a 459 linky MHD č. 
625 004 budou z chrudimského autobusového nádraží vedeny po MKO Chrudim a 
neobslouží aut. zastávku Chrudim,,městské sady, Chrudim,,Masarykovo nám. a Chrudim 
Tovární-sladovna. Cestující veřejnost si v tuto dobu přejde na náhradní zastávku – na 
autobusové nádraží v Chrudimi. 
Provoz vozidel na staveništi budou řídit řádně označení a poučení pracovníci stavby po 
polovinách OK. 
 

d) pro ostatní veřejnou linkovou dopravu: 

Z autobusového nádraží v Chrudimi pojedou autobusy ul. Rooseveltovou po sil. I/17 (po 
MKO Chrudim – ul. Palackého třída, Obce Ležáků), dále po sil. I/17 (Slovenského národního 
povstání), II/340 (Topolská), III/340 25 (ul. Rubešova), až na okružní křižovatku u Lidlu 
směrem na Vestec, Ostřešany po silnici III/34026 (Dašická), až na křižovatku silnice 
III/34026 se silnicí III/34032. Dále tyto autobusy pojedou po silnici III/34032 až na křižovatku 
se silnicí I/37 a dále po stávající trase směrem Pardubice. Uvedená trasa platí i pro opačný 
směr, pouze na aut. nádraží v Chrudimi pojedou autobusy ul. Čs. armády. Navržená 
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objížďka platí pro linky č. 610 001 (CAR-TOUR spol. s r.o.), č. 610 170, 600 660, 610 590, 
610 650, 620 130 a 650 555 (Veolia Transport Východní Čechy a.s.), č. 000140 (OSNADO 
spol. s r.o.), č. 830 020 (ČAS-SERVICE a.s.), č. 680 037, 680 038 a 680 044 (Zlatovánek 
spol. s r.o.), č. 720 308 (ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.), č. 760 430 ICOM transport a.s.), č. 
540 003 (ČSAD Liberec a.s.), č. 630 084 (BusLine a.s.), č. 840 126 (ZDAR, a.s.), č. 620 888 
(František Pytlík BUS-Vysočina). Výše uvedenými linkami nebude v době uzavírky 
obsluhovaná aut. zastávka Chrudim,,městské sady  a Chrudim,,Masarykovo nám.  

Výjimka je u linek č. 620 700 a 620 701 (Veolia Transport Východní Čechy a.s.), které 
obsluhují Medlešice:  

Linky 620700 a 620701 projedou stavbou a obslouží všechny zastávky. Jedinou výjimkou 
budou v neděli 23.9.2012 spoje č. 105 a č. 106 linky 620 700, které budou z chrudimského 
autobusového nádraží vedeny po okruhu kolem nemocnice a na křižovatce u obchodního 
domu Lidl směrem na Ostřešany a pak na sil. III/34032 směrem na Medlešice a dále ve své 
trase. Spoj č. 106 zastaví v případě zájmu cestujících na zastávce Chrudim,,nem.-hl.sil., kde 
by měl být možný přestup na přípojný spoj 620703/107 směr Chroustovice a Vysoké Mýto 
(odj. 15.36) a 620702/106 směr Miřetice a Hlinsko (odj. 15.37). Uvedené spoje č. 105 a 106 
linky 620 700 v neděli 23.9.2012 neobslouží aut. zastávky Chrudim,,městské sady a 
Chrudim,,Masarykovo nám.  

4. Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému (IZS - hasiči, zdravotní záchranná 
služba) pro výkon svých povinností bude umožněn po staveništi, s výjimkou níže uvedenou: 
V době úplného dopravního omezení na okružní křižovatce (v neděli 23.9.2012 v době od 
8.30 do 11.30, případně v době od 12.30 do 17.30) vozidla IZS použijí objízdnou trasu pro 
osobní dopravu dle podmínky č. 3b) resp. 3d) tohoto rozhodnutí. 

5. Ulice Široká – úsek mezi Komerční bankou a OK „Na bídě“ - bude uzavřen pro veškerý 
provoz, mimo vozidel IZS. Vozidla použijí objízdnou trasu po místních komunikacích. 

6. Objízdné trasy a vlastní uzavírka musí být označeny přechodným dopravním značením na 
náklad žadatele o uzavírku. Žadatel o uzavírku je povinen zajistit rozmístění dopravního 
značení dle "Stanovení dopravního značení" vydaným Krajským úřadem v Pardubicích, 
odborem dopravy, SH a investic pod č.j. ODSHI-54512/2012-Li  ze dne 19.9.2012 před 
zahájením uzavírky. Žadatel odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu uzavírky.  
 

7. Termín uzavírky :   
 

od 21.září 2012 (pátek) od 18.00 hod  
do 24.září 2012 (pondělí) do 04.00 hod, nepřetržitě. 
 

Náhradní termín (v případě zvlášť nepříznivého počasí):  
od 5.října 2012 (od 18.00 hod) do 8.října 2012 (do 04.00 hod.). 
 

8. Průjezd autobusů pravidelné autobusové dopravy vč. MHD (kromě omezení uvedeného 
v podm. č. 3 c) a d) tohoto rozhodnutí) bude umožněn podle jízdního řádu (po jedné polovině 
okružní křižovatky). Provoz bude řízen řádně poučenými a označenými pracovníky stavby. 
 

9. Dotčení autobusoví dopravci zajistí informovanost řidičů autobusových linek o uzavírce a o 
limitované možnosti průjezdu uzavřeným úsekem silnice pro obsluhu autobusových zastávek 
v uzavřeném úseku silnice. 
 

10. Žadatel o uzavírku je podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů povinen zajistit alespoň bezpečný přístup  k sousedním nemovitostem a 
provozovnám. Žadatel o uzavírku v případě nezbytného omezení dopravní obsluhy přilehlých 
nemovitostí oznámí včas tuto skutečnost prokazatelně jejich vlastníkům. 
 
 

 
 
 

(č.j.: ODSHI-54517/2012-Li) 
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11. Stavbu bude provádět dodavatelsky společnost M-SILNICE a.s., o.z. VÝCHOD, Obce 
Ležáků 611, 537 40 Chrudim. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení akce, 
která je důvodem podání žádosti, je p. Miloš Licek , zaměstnanec společnosti M-SILNICE 
a.s., o.z. VÝCHOD, telefon 602 361 096.  
Zodpovědná osoba za rozmístění dopravního značení na uzavírce a objízdné trase podle 
"Stanovení dopravního značení" je Ing. Martin Žalud, tel. 739 018 373, společnost ASIG 
s.r.o., Budovatelů 324, Chvaletice, provozovna Chrudim, Dašická 146. 
 

12. Obecní úřady dotčené uzavírkou a objížďkou uvědomí o uzavírce silnice a objížďce 
občany způsobem v místě obvyklým.  
 

13. Žadatel o uzavírku je povinen ve spolupráci s vlastníkem objízdných tras před zahájením 
uzavírky provést opravy objízdných tras tak, aby byly pro zvýšený provoz bezpečně sjízdné  

14. Poruchy a škody, které vzniknou v souvislosti s uzavírkou silnice budou odstraněny na 
náklad žadatele o uzavírku. Před zahájením uzavírky a převedením provozu na objízdné 
trasy musí žadatel detailně zdokumentovat aktuální stav silnic na objízdné trase (vč. součástí 
a příslušenství) a stav železničních přejezdů z důvodu případných reklamací  škod vzniklých 
v souvislosti uzavírkou. Po skončení uzavírky žadatel protokolárně předá neprodleně 
objízdné trasy vč. železničních přejezdů na objízdné trase příslušným vlastníkům a 
protokolární doklad o předání doloží neprodleně krajskému úřadu Pk – odboru dopravy, 
silničního hospodářství a investic. Do doby protokolárního předání objízdných tras jejich 
vlastníkům žadatel odpovídá za stav objízdných tras. 

Případné škody musí být odstraněny žadatelem dle ustanovení § 24, odst. 6 zákona 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, neprodleně. Poruchy a škody, které přímo neohrožují 
bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být odstraněny nejpozději do 30.10.2012.  
 

15. Po dobu uzavírky bude žadatelem o uzavírku zajištěna kontrola a údržba objízdných tras. 
V dohodnutých místech bude dle skutečné potřeby umístěno doplňující dopravní značení dle 
aktuálního posouzení příslušného orgánu policie ČR (KŘ Policie Pardubického kraje ÚOVS 
DI Chrudim a Pardubice), na základě doplňku Stanovení přechodného dopravního značení, 
o který požádá žadatel o uzavírku příslušný silniční správní úřad.  

Příslušným orgánům Policie ČR je vyhrazeno právo kontroly dopravního značení, případně 
jiné úpravy silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. 
  

16. Předmětný úsek silnice může být omezen jen po dobu provádění prací, které vyžadují 
uzavírku či dopravní omezení. Zhotovitel stavebních prací je povinen využít všech  
možností ke zkrácení doby uzavírky.  
 

17. Skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky (dopravního omezení) žadatel 
bezodkladně oznámí Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Hradec Králové (telefon 
973 251 513, 973 251 517, e-mail vodakd@army.cz) a na Národní dopravní informační 
centrum (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na 
596 663 550-3, nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz a Krajskému úřadu Pk 
– ODSHI (telefon 724 652 037). 
 

18. Ukončení uzavírky dále žadatel bezodkladně oznámí HZS Chrudim (telefon 724 180 
2221), Oblastnímu středisku zdravotní záchranné služby v Chrudimi a dopravcům pravidelné 
autobusové dopravy. 
 

19. Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy SHI má vyhrazené právo 
v případě konstatování nedostatečné intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek 
tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce. 

      Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly uplatněny, připomínky byly 
zapracovány do rozhodnutí. 

 
(č.j.: ODSHI-54517/2012-Li) 
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O d ů v o d n ě n í :  

  Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy, silničního 
hospodářství a investic na základě žádosti společnosti M-SILNICE a.s., zastoupené na 
základě plné moci společností ASIG s.r.o., ze dne 3.9.2012 a po jejím projednání s vlastníky 
dotčených pozemních komunikací, dotčenými obcemi, provozovatelem dráhy, příslušnými 
orgány Policie ČR a dalšími dotčenými orgány povolil úplnou uzavírku okružní křižovatky „Na 
bídě“ v Chrudimi a nařídil objížďky tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 

 Silniční správní úřad projednal žádost ve správním řízení, do podmínek rozhodnutí 
zahrnul připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů a neshledal důvody, které by bránily 
vydání povolení. Proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.  

 
P o u č e n í    k    o d v o l á n í :  

 Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k 
Ministerstvu dopravy ČR v Praze s podáním na Krajský úřad Pardubického kraje v 
Pardubicích odbor dopravy, silničního hospodářství a investic.  

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Umbraun 
vedoucí odboru  dopravy, 

           otisk úředního razítka                                                  silničního hospodářství a investic 
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 

vedoucí oddělení silničního hospodářství   
a dopravní obslužnosti 

 
 
Obdrží :  
 

Účastníci správního řízení : 
 

M-SILNICE a.s., se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03,  
zastoupený na základě plné moci společností ASIG s.r.o. se sídlem v Chvaleticích, 
Budovatelů 324, okres Pardubice, PSČ 533  
ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, Pardubice  
SŽDC, SDC, U Fotochemy 259. 50101 Hradec Králové 
Magistrát Města Pardubic, 530 21 Pardubice 
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 
Obec Rozhovice, 538 03 
Obec Bylany, 538 01 
 
Dotčené orgány : 
 

MěÚ Chrudim odbor dopravy 
Magistrát Města Pardubic, odbor dopravy 
Policie ČR DI Pardubice, 530 47 Pardubice 
Policie ČR, KŘPk ÚOVS DI Chrudim, Všehrdovo nám.46, 537 20 Chrudim 
HZS Pk, územní odbor Chrudim, Topolská 569, 537 01 
VUSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 03  
KrÚ Pk, odbor dopravy a SH, odd. dopravy – Ing. Dulíková,  z d e  
 

(č.j.: ODSHI-54517/2012-Li) 
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Na vědomí: 
 

VEOLIA Transport Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 
František Pytlík - BUS Vysočina, Husova 108, 539 52 Trhová Kamenice 
Zlatovánek spol. s r.o., Mánesova 685, 572 01 Polička 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 01 Ústí nad Orlicí 
ICOM transport a.s. - Jihlava , Jiráskova 1424/78, 587 32  JIHLAVA 
ČAS-SERVICE a.s.,Dobšická 2, 669 02 Znojmo  
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou 
Jozef Sliva-SLIVOTOUR, Pod Šibeňou Horou 57, 085 01 Bardejov 
CAR-TOUR spol. s r.o., Pohřebačka 23, 533 45 Opatovice nad Labem 
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily 
OSNADO spol. s r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda n. Úpou 
SÚS Pk, provoz Chrudim, p. Jiří Mašík, p. Josef Novák 
Oblastní středisko zdravotní záchranné služby, Václavská 570. Chrudim 
M-Silnice a.s. o.z. Východ, Obce Ležáků 611, Chrudim PSČ 537 40 
 
e-mail: 
 

Regionální úřad Hradec Králové CVD, Komenského 224, PSČ 500 01  
Nadměrné přepravy 
HZS Pk, Teplého ul. Pardubice  
Noviny Chrudimska 
Pardubický deník 
MF Dnes 
 
  

 
Vyřizuje:  Oprávněná úřední osoba Ing. Lipan, telefon 466 026 172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(č.j.: ODSHI-54517/2012-Li) 

 


