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Veřejná vyhláška 
O p a t ř e n í   o b e c n é   p o v a h y 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní 
úřad (dále i „správní úřad“) dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních  komunikacích a o změnách některých zákonů,  ve znění  pozdějších  předpisů 
(dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu (žádosti) společnosti Skanska a.s. (IČO 
26271303), se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 (dále jen „navrhovatel“), ze dne 
10.09.2020, a písemného vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (dále i „policie“) 
jako dotčeného orgánu státní správy k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, 
vydává v souladu s ustanovením § 171 a následujících části šesté zákona číslo 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), opatření obecné 
povahy, kterým 

s t a n o v í 

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a dle vyhlášky číslo 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), přechodnou úpravu provozu – užití 
přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních 
zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto: 

1. Rozsah omezení provozu: částečná a úplná uzavírka a dopravní omezení.  
 
2. Na pozemních komunikacích: 

a) na silnici II/355 – úplná uzavírka  
b) na silnici II/358 – částečná uzavírka  
v průjezdním úseku obcí (místní části) Chrast (viz přílohy).    
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3. V  úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2): 
a) silnice II/355 [ul. Osady Ležáků (směr Horka) a ul. Jiráskova (směr Rosice)] 

aa) I. etapa – v úseku od křižovatky se silnicí II/358 (ul. Tyršova a Náměstí) po cca čp. 
22 v ul. Osady Ležáků (viz příloha č. 2), 

ab) II. etapa – v úseku od křižovatky se silnicí II/358 po cca křižovatku s pozemní 
komunikací (dále i „PK“) v ul. Lichtenbergova (viz příloha č. 5), 

b) silnice II/358 [ul. Tyršova (směr Zaječice) a Náměstí (směr Podlažice)] v úseku od 
křižovatky s PK v ul. Čeperka po cca čp. 161 na Náměstí – viz příloha č. 2 a č. 5. 

 
4. Při uzavírkách silnic uvedených v bodu č. 2 a upřesněných v bodu č. 3 zasahují dopravní 

opatření (omezení provozu) i do provozu na přilehlých či navazujících pozemních 
komunikacích (včetně objízdných tras) - viz příloha č. 2 až č. 7. 

 
5. Termín: 

a) v době od 21.09.2020 do 01.11.2020 úplná uzavírka silnice II/355 - I. etapa a částečná 
uzavírka silnice II/358 (viz bod č. 2 a č. 3 písm. aa) a písm. b) - DZ dle přílohy č. 2 a č. 3, 

b) v době od 02.11.2020 do 19.12.2020 úplná uzavírka silnice II/355 - II. etapa a částečná 
uzavírka silnice II/358 (viz bod č. 2 a č. 3 písm. ab) a písm. b) - DZ dle přílohy č. 4 až č. 7. 

   
6. Objízdná trasa (objížďka) je vedena: 

a) při uzavírce silnice II/355 - I. etapě (viz bod č. 3 písm. aa) a č. 5 písm. a) 
- pro veškerý provoz mimo linkových autobusů od křižovatky silnic II/358 a III/358 21 po 

silnici III/358 21 na křižovatku s neuzavřenou částí silnice II/355 v obci Horka. 
Objízdná trasa je obousměrná a bude značena DZ (viz příloha č. 3). 

- pro autobusy linkové dopravy je vedena od křižovatky silnic II/355 a III/355 17 v obci 
Horka po silnici III/355 17 na křižovatku se silnicí III/355 18, odtud je vedena po silnici 
III/355 18 na křižovatku se silnicí III/358 26 v místní části Chacholice města Chrast, 
odtud po silnici III/358 26 vede na křižovatku se silnicí II/358 v místní části Podlažice 
města Chrast. Dále lze užít jako objízdnou trasu pro tyto autobusy PK v ul. U Pošty 
v Chrasti. Obě tyty objízdné trasy nejsou vyznačeny DZ (viz příloha č. 3),  

b) při uzavírce silnice II/355 - II. etapě (viz bod č. 3 písm. ab) a č. 5 písm. b) 
- pro osobní vozidla od křižovatky se silnicí II/358 v obci Chrast po silnici II/358 na 

křižovatku se silnicí III/358 21, odtud po silnici III/358 21 na křižovatku se silnicí 
III/355 16 v obci Řestoky, odtud po silnici III/355 16 na křižovatku s neuzavřenou částí 
silnice II/355 v obci Rosice. Ve směru od obce Luže je objízdná trasa vedena od 
křižovatky  silnic  II/356  a  III/355 12  u  místní  části  Dobrkov  města  Luže  po  silnici 
III/355 12 na křižovatku s neuzavřenou částí silnice II/355 v obci Rosice, 

- pro nákladní vozidla od křižovatky se silnicí II/358 v obci Chrast po silnici II/358 na 
křižovatku se silnicí I/37 v obci Slatiňany, odtud po silnici I/37 na křižovatku se silnicí 
I/17 v obci Chrudim, odtud po silnici I/17 na křižovatku se silnicí III/358 21 a 
s neuzavřenou částí silnice II/355 v obci Hrochův Týnec, 

- pro autobusy linkové dopravy je vedena od křižovatky silnice II/355 s PK v ul. Chrašická 
po PK v ul. Chrašická na křižovatku se silnicí II/358 (ul. Boženy Němcové), vše v obci 
Chrast. I při této etapě lze užít jako objízdnou trasu PK v ul. U Pošty.   

Objízdné trasy jsou obousměrné a vyjma objízdné trasy pro linkové autobusy i vyznačeny 
DZ (viz příloha č. 4, č. 6 a č. 7).   

 
7. Přechodná úprava provozu je stanovena k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích při provádění stavebních činností spojených s realizací 
stavebního záměru „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“. 
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8. Organizace omezení provozu a užití DZ: 
a) před začátkem uzavírky budou provedena opatření na křižovatce silnic II/358 x III/358 21, 

která byla zahrnuta ve stavebním povolení na předmětný stavební záměr (stavbu okružní 
křižovatky) – viz příloha č. 1, 

b) pro zajištění průjezdu autobusů na objízdné trase vedoucí po PK v ul. Chrašická (viz body 
č. 5 písm. b) a č. 6 písm. b) bude realizováno dopravní opatření dle přílohy č. 4. Umístění 
daných DZ č. B 28 a č. B 29 na příslušná místa bude provedeno min. 7 dní před zahájením 
platnosti tohoto opatření (před termínem II. etapy uzavírky silnice II/355). Na této PK a na 
PK v ul. U Pošty dojde ke zrušení platnosti stávající místní úpravy provozu v rozsahu a 
způsobem dle bodu č. 6 a č. 8 písm. g) a h), 

c) shora uvedené etapy uzavírek se nesmí překrývat, 
d) provoz na silnici II/358 při částečné uzavírce [musí být zachován volný jízdní pruh šířky 

min. 3,0 m (platné pro přímý úsek, ve směrových obloucích či na nároží křižovatek rozšířit)] 
bude řízen DZ - přenosným světelným signalizačním zařízením (dále jen „SSZ“). 
Nastavení SSZ zohlední nastalou dopravní situaci, směrovou intenzitu provozu a provoz 
linkové osobní dopravy („BUS“),   

e) uzavřené úseky PK (pracovní místo) na začátku a na konci (ze všech stran) označit 
DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 1) 
s případným umístěním dodatkové tabulky „Text“ (č. E 13) s nápisem dle jednotlivé 
přílohy, a výstražnými světly oranžové barvy (za snížené viditelnosti), 

f) obdobně označit pracovní místo i v úsecích (na částech) PK určených pro chodce, 
příp. cyklisty (umístění DZ č. Z 4, č. B 30, příp. č. B 8; přístup k sousedním nemovitostem 
musí být vždy zachován). Bezpečný průchod chodců u pracovního místa bude řešen 
převedením na jiný chodník, zřízením koridoru pro chodce, přemostěním výkopů nebo 
jiným vhodným opatřením (uzavírku chodníku či stezky pro chodce nebo cyklisty, resp. 
místních komunikací, povoluje jiný silniční správní úřad - viz zákon č. 13/1997 Sb.), 

g) dále bude užito a umístěno nebo zneplatněno DZ uvedené v přílohách č. 2 – č. 7, 
h) dočasnou neplatnost stávající místní úpravy provozu (stávající umístěné stálé dopravní 

značky a dopravní zařízení), která vyplývá z přechodné úpravy provozu stanovené tímto 
opatřením, realizovat v souladu s TP 66 zakrytím či přeškrtnutím dopravní značky páskou 
s oranžovo-černým pruhem; přeškrtnutím nesmí být vyjádřena neplatnost dopravní značky 
upravující přednost v jízdě. Důsledně tuto podmínku řešit i v případě informativních značek 
směrových (tzv. „směrové tabule“), 

i) výše uvedené přílohy (DZ v příloze je pouze schéma) jsou závaznou a nedílnou součástí 
tohoto opatření, 

j) v případě potřeby bude provoz na pozemních komunikacích v dotčených úsecích silnic 
„usměrňován“ způsobilými, řádně označenými a poučenými pracovníky (zákon č. 361/2000 
Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb.), 

k) při zásahu či absenci krytových vrstev vozovky PK s veřejným provozem umístit DZ 
„Nerovnost vozovky“ (č. A 7a), a to až do doby položení nových vrstev (obnovy), 

l) velikost DZ - základní, 
m) světelně technické vlastnosti DZ - reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu), 
n) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení 

(tzv. místní úpravy). Ty mohou být použity pouze pro umístění dopravních značek IS 11b, 
IS 11c a IS 11d (vyznačení objízdné trasy), 

o) pokud není uvedeno jinak či v případě absence některých parametrů, bude umístění a 
provedení DZ, resp. realizace přechodné úpravy provozu 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 
a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů, 
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p) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze na dobu nezbytně 
nutnou; po skončení platnosti opatření a zejména při dřívějším ukončení prací (výstavby) 
bude DZ neprodleně odstraněno. 

 
9. Předmětná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována na 

náklady navrhovatele a v souladu s tímto opatřením. Za stav přechodné úpravy provozu ručí 
navrhovatel po celou dobu platnosti opatření, tzn., že DZ musí být pravidelně kontrolováno. 

 
10. Odpovědnou osobou navrhovatele za dodržení tohoto opatření je Jaroslav Renza, telefonní 

spojení 737 257 362 (kontaktní osobou dodavatele DZ - společnost Jast s.r.o., Doudleby nad 
Orlicí, je pan S. Andrle, telefonní spojení 724 120 406). 

 
11. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo 

vydané „Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu“, resp. přechodnou 
úpravu provozu na předmětných pozemních komunikacích provedenou shora uvedeným DZ 
změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat naléhavá situace nebo veřejný zájem nebo 
v případě, že DZ bude realizováno v rozporu se stanovenými podmínkami. 

Odůvodnění: 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní 
úřad obdržel dne 10.09.2020 návrh (žádost) společnosti Skanska a.s. (IČO 26271303), se 
sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 
II/355, II/358 a na dalších pozemních komunikacích (viz přílohy) dotčených realizací 
stavebního záměru „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“. 

Správní úřad na základě obdrženého návrhu (podané žádosti) doplněného i o písemné vyjádření 
policie a Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství došel 
k závěru, že požadavek na stanovení předmětné přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích je oprávněný a zahájil správní řízení  směřující  k  vydání opatření obecné 
povahy dle ustanovení § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb. 

K předmětné přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích vydala policie písemné 
vyjádření dne 09.09.2020 pod č.j. KRPE-65348-1/ČJ-2020-170306. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nedoručoval správní úřad návrh 
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek. 

Podaný návrh (žádost) včetně příloh, vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru 
dopravy a silničního hospodářství a písemné vyjádření policie tvoří podklady tohoto řízení. 

Po celkovém posouzení návrhu z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
provozu na dotčených pozemních komunikacích a s ohledem na písemné vyjádření policie, 
stanovil správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a postupem 
dle části šesté (§ 171 a následující) zákona č. 500/2004 Sb., k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích při provádění stavebních činností spojených s realizací 
stavebního záměru „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“ přechodnou úpravu provozu na 
silnicích II/355, II/358 a na dalších pozemních komunikacích dotčených realizací uvedeného 
stavebního záměru tak, jak je shora uvedeno. 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. podat 
opravný prostředek. 
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Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývá opatření obecné povahy účinnosti 
pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce. 

otisk úředního razítka           Milan Šikl v. r. 
                   oprávněná úřední osoba 

 
 
 
 
Příloha:  1x Situace dopravního značení křiž. II/358 x III/35821 (příloha č. 1) 

6x Situační plánek s vyznačením uzavírky, objízdné trasy a s dopravním 
značením (příloha č. 2 – č. 7) 

 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, 
který písemnost doručuje (Městský úřad Chrudim) a zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Chrast, 
Obecního úřadu Horka, Obecního úřadu Řestoky, Obecního úřadu Rosice, Městského úřadu 
Luže, Obecního úřadu Zaječice, Obecního úřadu Orel, Městského úřadu Slatiňany, Obecního 
úřadu Kočí a Městského úřadu Hrochův Týnec, které tímto o vyvěšení žádáme. 
Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto 
opatření z úřední desky. 

Vyvěšeno dne: ..............................  Sejmuto dne: .............................. 

........................................................................................ 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření 
na úřední desce a jeho následné sejmutí a jeho zveřejnění 
umožňující dálkový přístup 

 

 

Obdrží: 

- dotčené osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou 
vyhláškou, a to v souladu s § 25 téhož zákona vyvěšením písemnosti (opatření) na úřední 
desce správního úřadu a současně její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

- Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 
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- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor 
Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení 
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9 

- Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická 67, 537 16 Chrudim, který se 
tímto žádá o vyvěšení opatření na úřední desce úřadu po dobu 15-ti dnů, o jeho zveřejnění 
umožňující dálkový přístup a o jeho následné zaslání zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a 
dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky 

- obecní úřady dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. k vyvěšení na úřední desce (po vyvěšení 

zaslat zpět s vyznačením termínu vyvěšení) 
Městský úřad Chrast, IDDS: gtrbrq5 
Obecní úřad Horka, IDDS: 9mdb2ny 
Obecní úřad Řestoky, IDDS: m3ca5cb 
Obecní úřad Rosice, IDDS: f22bzyn 
Městský úřad Luže, IDDS: zh7b2rg 
Obecní úřad Zaječice, IDDS: ft8b3ir 
Obecní úřad Orel, IDDS: 4w7a9rd 
Městský úřad Slatiňany, IDDS: jzrbny8 
Obecní úřad Kočí, IDDS: mjsb2q7 
Městský úřad Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z       
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