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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 

(změna termínu realizace stavebních prací) 

 

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný 
správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě 
žádosti, kterou dne 22.4.2022 podala obchodní společnost 

ŠTROSS - protlaky s.r.o., IČO 28777603, Revoluční 1033, 534 01 Holice v Čechách 

a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu v Pardubicích 
vedeného pod Čj.: KRPE-38458-2/ČJ-2022-170606 ze dne 29.4.2022. 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu zákona o 
provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a dále ustanovením § 172 
a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád") opatřením obecné povahy, stanovuje dopravní značení pro přechodnou 
úpravu provozu na pozemních komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní 
zařízení na akci: 

Novostavba RD na pozemku p.č. 2464/2 v k.ú. Chvojenec 

vodovodní a kanalizační přípojka 
 

Umístění dopravního značení na silnici č. III/29821 třídy ležící na pozemku parc. č. 1474/1 
v katastrálním území Chvojenec dle schématu B/5.1 platných TP66 schválených MD ČR: 

• A 15 – práce na silnici (v obou směrech) 
• B 21a – zákaz předjíždění (v obou směrech) 
• B 21b – konec zákazu předjíždění (v obou směrech) 
• C 4b – přikázaný směr objíždění vlevo 
• Z 4a – směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo 
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Podmínky:  

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při 
splnění následujících podmínek: 

• Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení 
pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení 
sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace. 

• Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení schváleného typu pro provoz na 
pozemních komunikacích. 

• Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s TP 65 „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích“ a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

• Pracovní místo bude umístěno v souladu se schématem B/5.1 platných TP66 
schválených Ministerstvem dopravy ČR. 

• Bude ponechán volný jízdní pruh o šíři min. 3,0 m.  
 

Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení 

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada 

Provedení dopravních značek: reflexivní 

Zodpovědná osoba: Štross Jiří, tel.: 608030321 

Platnost úpravy: 13.06.2022 – 22.06.2022  

 

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu: 
1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, proveďte a umístěte před zahájením akce 

dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle 
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 

2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bíle 
natřených, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu 
komunikace. 

3. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, 
spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. 

4. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - 
Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 
12.12. 2003. 

5. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se 
zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 

6. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. 
7. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 

vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
8. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních 

značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního 
místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací. 

9. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek 
nedošlo ke změně jejich polohy a umístění. 

 
 
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1a správního řádu: 
ŠTROSS - protlaky s.r.o., IČO 28777603, Revoluční 1033, 534 01 Holice v Čechách 
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Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo 
kontrolním orgánům. 

 
Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, 
pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto 
stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním 
řízení. 
 
 

Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci výstavby prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řádu je nutná přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích. 

Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie a projednána s vlastníkem 
komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona o silničním provozu na základě žádosti obchodní společnosti ŠTROSS - protlaky s.r.o., 
IČO 28777603. Dne 16.5.2022 se na správní orgán obrátil žadatel s tím, že stavební práce na 
akci prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu se z objektivních příčin posouvají. Ze strany 
silničního správního úřadu bylo zhotoviteli vyhověno. Nový termín byl stanoven od 13.6.2022 – 
22.6.2022. Veškeré podmínky realizace stavby zůstávají nezměněny.  

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, 
a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru 
majetkovému, stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského 
úřadu Holice, stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává. 

 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

 
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. 

 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
Helena Sedláková                                                                                        otisk úředního razítka 
Vedoucí stavebního úřadu 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice a Obce 
Chvojenec. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Příloha: 
- Situace dopravního značení. 

 

 
 
Obdrží: 
ŠTROSS - protlaky s.r.o., IDDS: gefed8f 
sídlo: Revoluční č.p. 1033, 534 01 Holice v Čechách 
 
Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu 
sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách 
 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19 
 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
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