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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

532 11 Pardubice, Komenského nám. 125

tel. 466026111

Č.j.: ODSH-58377/2017-Sa

Pardubice: 29.08.2017

Sp.zn.: KrÚ 56165/2017

ROZHODNUTÍ
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 SŘ):

M-SILNICE a.s., Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ: 42196868
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 SŘ):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Město Lanškroun, nám. J.M. Marků 12, 563 16 Lanškroun
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství 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 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v řízení vedeném podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti M-SILNICE a.s.,
IČ 42196868, se sídlem Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim (dále jen „žadatel“), ze dne 16.08.2017 a po
projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a
ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
povoluje
právnické osobě:
M-SILNICE a.s., IČ: 42196868
sídlo:
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
uzavírku silnice č.:
I/43
druh uzavírky:
částečná
silnice I/43, v km:
84,456 – 84,954 (SO 101), 85,524 – 86,965 (SO 102)
délka uzavírky:
0,498 km, 1,441 km
termín uzavírky:
od: 4.09.2017 do: 31.10.2017
důvod uzavírky:
stavba: „I/43 Lanškroun – průtah, OŽK“, SO 101, SO 102
I. Etapa: frézování 4. - 5.9.2017
6.9. - 17.9.2017 výměna obrub, úprava vodících proužků, výšková úprava poklopů
Pokládka asfaltobetonu 18.9. - 24.9.2017
II. Etapa: frézování 18. - 20.9.2017
21.9. - 15.10.2017 výměna obrub, úprava vodících proužků, výšková úprava poklopů
Pokládka asfaltobetonu 16.10. - 22.10.2017
III. Etapa: frézování 18. - 20.9.2017
21.9. - 22.10.2017 výměna obrub, úprava vodících proužků, výšková úprava poklopů
Pokládka asfaltobetonu 23.10. - 31.10.2017
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rozsah uzavírky:

intravilán města Lanškroun
SO 101 – ul. Nádražní, od železničního přejezdu po okružní křižovatku
SO 102 – ul. Dobrovského, cca od křiž. s II/315 po konec zástavby ve směru
na Štíty
objízdná trasa:
Není stanovena, silniční provoz bude řízen přechodným dopravním
značením, případně pracovníky zhotovitele stavby.
objízdná trasa (pokládka asfaltových vrstev na okružní křižovatce):
Lanškroun – MK – ul. Smetanova, silnice III/36819 – ul. Husova, zpět na silnici I/43
Lanškroun – MK – ul. 5. května, ul. T.G. Masaryka, ul. Kollárova, silnice II/315, silnice III/31513, zpět na silnici
I/43
za těchto podmínek:
1. Označení uzavírky a objížďky zabezpečí žadatel dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích č.j. ODSH-56692/2017-Sa ze dne 17.08.2017.
2. Rozmístění dopravního značení bude provedeno před zahájením stavebních prací. Dopravní značení
zabezpečí žadatel na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu uzavírky. Žadatel po
ukončení prací zajistí úklid předmětné silnice včetně dopravního značení.
3. Případné změny dopravního opatření na místě stavby je žadatel o uzavírku povinen řešit ve spolupráci se
silničním správním úřadem.
4. Před započetím a po skončení uzavírky bude provedena kontrola stavebního stavu komunikací. V případě
prokazatelného poškození vzniklého v důsledku uzavírky, bude neprodleně provedena oprava těchto
komunikací, jejich součástí a příslušenství na náklad žadatele o uzavírku.
5. Zhotovitel stavby bezodkladně oznámí skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky silnice I/43 na
Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava - Přívoz, telefonicky na tel. č.
596 663 550-3, nebo e-mailem s potvrzením o doručení (ndic@rsd.cz).
6. Uzavírka ovlivní autobusové linky: č. 680890, 680948, 700860, 700870, 700906, 700911, 700912, 700913,
700914, 700915, 700917, 700934, 700935, 700949, 700950, 700991 - dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Pro autobusovou dopravu budou níže uvedené etapy:
I. etapa: 23.09.2017 - 24.09.2017


Spoje linek č. 700949, 700934, 700911 pojedou obousměrně po své trase



Spoje linky č 680948 pojedou do AN Lanškroun po své trase, dále obousměrnou objížďkou z AN
Lanškroun ulicemi Nerudova, vlevo po B. Smetany, na křižovatce B. Smetany a Husovy doleva po Husově
a následně vpravo po I/43 dále po své trase.



Spoje linky č. 700991 pojedou ze zastávky Ostrov,,Váha po své trase silnicí I/43, dále obousměrně: po
ulici Dvořákova, na křižovatce u AVX a OC Kaufland se dají vlevo, poté přes mostek, první odbočkou
vpravo ulicí Kolárova, dále na její konec doleva kolem HM Albert, vpravo ulicí T.G Masaryka, v křižovatce
rovně po ul. 5.května, dále přes I/43 ulicí Husova rovně do křižovatky s ul. B. Smetany, kde pojedou
vpravo po B. Smetany, dále vpravo po ul. Nádražní a do AN Lanškroun.



Spoje linek č. 700870, 700917 ve směru na AN Lanškroun pojedou po své trase do zastávky
Lanškroun,,mlékárna, dále pojedou obousměrně doleva po I/43, pak vlevo ulicí Husova, rovně do
křižovatky s ul. B. Smetany, kde pojedou vpravo po B. Smetany, dále vpravo po ul. Nádražní a do AN
Lanškroun.



Spoje linek č. 700912, 700913, 700914, 700950 pojedou z AN Lanškroun obousměrně ulicemi Nerudova,
poté vlevo po B. Smetany, na křižovatce B. Smetany a Husovy doleva po Husově a následně vpravo po
I/43 dále po své trase.

II. etapa: 16.10.2017 - 22.10.2017


Spoje linky č. 700912 pojedou obousměrně od AN Lanškroun doprava, ulicí Nádražní přes kruhovou
křižovatku rovně, dále doleva ulicí T. G. Masaryka, za Pivovarským náměstím doprava ulicí Opletalova,
dojedou do dočasné zastávky Lanškroun, Dělnický dům. Dále budou pokračovat doleva ulicí Třešňovecká
po své trase.
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Spoje linek č. 700913 a 700914 pojedou po své trase, kde za dočasně zrušenou zastávkou Lanškoun,,U
města Milána (Žadatel zajistí informaci na zastávku Lanškoun,,U města Milána o jejím dočasném
zrušení.) pojedou dále rovně po I/43 ze které budou vlevo vyjíždět ulicí Švabinského ve směru od AN
Lanškroun a přijíždět ulicí Albrechtická ve směru k AN Lanškroun.
V průběhu II. Etapy nebude dočasně obsluhována zastávka Lanškroun,,U města Milána a bude nutno
dočasně přemístit zastávku Lanškroun,,Dělnický dům do ulice Opletalovy – ideální umístění by bylo vedle
parkovišti Opletalova. V ulici Opletalova bude nutno umístit dopravní značky B28 zákaz zastavení
s dodatkovou tabulkou „mimo BUS“ ve vzdálenosti 25m před i za označníkem dočasné autobusové
zastávky. Žadatel zajistí přesunutí zastávky Lanškroun,,Dělnický dům a informaci na stávající zastávku
o jejím přesunutí.



Spoje linek č. 700913,700914 a 700950 budou projíždět stavbou.

III. etapa: 23.10.2017 - 31.10.2017


Spoje linky č. 700950 pojedou po své trase, budou projíždět stavbou a nebude dočasně obsluhována
zastávka Lanškroun,,zahradnictví. Žadatel zajistí informaci na zastávku Lanškroun,,zahradnictví o jejím
dočasném zrušení.

Výlukové jízdní řády se nebudou schvalovat.
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.
7. Žadatel o uzavírku, musí prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecný úřad a cestující
veřejnost se změnami provozu na linkách, které ovlivní obslužnost.
8. Žadatel o uzavírku musí zajistit dopravní obslužnost všech objektů nacházejících v této lokalitě. O
případném omezení vjezdu je zhotovitel stavby povinen v předstihu informovat jednotlivé vlastníky
nemovitostí. Dopravní obsluze a vozidlům, jejichž řidiči mají v daných místech bydliště, případně provozovnu
bude vjezd do uzavřeného úseku povolen.
9. Město Lanškroun vyrozumí o částečné uzavírce silnice I/43 místní občany a firmy způsobem v místě
obvyklým.
10. V době uzavírky bude vjezd vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru
a policie, do uzavřeného úseku silnice I. třídy, povolen.
11. Předmětný úsek silnice může být uzavřen jen po dobu provádění stavební prací, které vyžadují uzavírku.
Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
12. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení prací, které budou prováděny pod ochranou
uzavírky je: pan Luboš Mikulecký, stavbyvedoucí společnosti M-SILNICE a.s., Chrudim, tel. 602 288 258.
13. Případné poruchy a škody, které vzniknou v souvislosti s uzavírkou silnice, budou odstraněny na náklad
žadatele o uzavírku.
14. Orgánům Policie ČR, KŘPPK, DI Ústí nad Orlicí je vyhrazeno právo kontroly značení a případně jiné úpravy
silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.
15. Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství 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:
Připomínky jednotlivých účastníků řízení byly zapracovány do výroku rozhodnutí.
Odůvodnění:
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti
společnosti M-SILNICE a.s., IČ 42196868, se sídlem Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, ze dne 16.08.2017 a
po projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Pardubice jako právnickou osobou oprávněnou
hospodařit na silnicích I. tříd, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje jako majetkovým správcem silnic
II. a III. tříd a městem Lanškroun, jako vlastníkem místních komunikací a na základě písemného vyjádření
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Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-64940-1/ČJ-2017171106 ze dne 16.08.2017 a po posouzení předložených podkladů dle ust. § 39 vyhl. 104/1997 Sb., povolil
částečnou uzavírku silnice I/43, na průtahu městem Lanškroun /I., II., a III. etapa/, z důvodu provedení
obnovy živičného krytu na daných úsecích silnice tak jak je v rozhodnutí uvedeno.
Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak ve výroku
uvedeno.
Poučení k odvolání:
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 a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

Za vydané rozhodnutí nebyl, dle zákona č. 634/2004 Sb. vyměřen správní poplatek.

Obdrží:
M-SILNICE a.s., Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Město Lanškroun, nám. J.M. Marků 12, 563 16 Lanškroun
Na vědomí:
Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. J.M. Marků 12, 563 16 Lanškroun
Policie ČR, KŘPPK, dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí
Karel Mačát, ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA s.r.o., Lanškrounská 623, 562 03 Ústí nad Orlicí
Zdravotnická záchranná služba okresu Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Hylváty 474, 562 03 Ústí nad Orlicí
Ministerstvo dopravy ČR, Praha (e-mail)
Regionální úřad Hradec Králové, CVD, Hradec Králové (e-mail)
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, odd. dopravní obslužnosti (e-mail)

Vyřizuje: Ing. Salaba, oprávněná úřední osoba, tel.: 466 026 134
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