
 

Dnes  14. 8. 2015  jsme se dozvěděli, 
že od  17.8.2015 / 07:00 hodin  do    13.11.2015  /  16:00 hodin 

bude úplně uzavřena 

silnice č. II/298 Sezemice – Rokytno - most přes Ředický potok 
 

Objízdná trasa pro osobní vozidla je vedena po silnici č. III/29810 Sezemice – Lukovna 
– III/29815 Dražkov - III/29820 Bohumileč, obousměrná.  

Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena po silnici č. I/36 Sezemice – Časy – 
Holice – I/35 Holice – Býšť, obousměrně. 

 

Více v dalším textu. 

                                                                                                    Obecní úřad Rokytno 
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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 
ODBOR DOPRAVY

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy 

Sp.zn.:      MmP /43344/2015 OD22 
Č.j.:      MmP/47332/2015  
vyřizuje:   Bc. Ilona Hámorská, oprávněná úřední osoba, oeč 302 
telefon:    466 859 350  
e-mail:      ilona.hamorska@mmp.cz 
  
V Pardubicích dne 12. srpna 2015 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. 
třídy podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)    r o z h o d l    v řízení vedeném podle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby MPS Mostní 
a pozemní stavby engineering s.r.o., se sídlem 533 32 Čepí 104, IČ 29148871, podané dne 22.7.2015, o 
povolení úplné uzavírky silnice č. II/298 mostu ev.č. 298-006 v úseku Sezemice-Rokytno, z důvodu 
opravy havarijního stavu mostu, kde dalším účastníkem řízení je za vlastníka pozemní komunikace opět 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031, 
takto: 

p o v o l u j e 
v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
 
účastníkovi řízení – žadateli: 
právnické osobě :   MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. 
se sídlem   :    533 32 Čepí 104 
IČ:   29148871 
 

ÚPLNOU uzavírku  silnice č. II/298 Sezemice - Rokytno 
most ev.č. 298-006 přes Ředický potok 
 
Důvod uzavírky :  oprava havarijního stavu mostu 
 
Termín uzavírky:  od 17.8.2015 / 07:00 hod. do    13.11.2015  /  16:00 hod. 
 

za následujících podmínek: 

1. Objízdná trasa pro osobní vozidla je vedena po silnici č. III/29810 Sezemice – Lukovna – III/29815 
Dražkov - III/29820 Bohumileč, obousměrná.  

2. Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena po silnici č. I/36 Sezemice – Časy – Holice – I/35 Holice – 
Býšť, obousměrně. 

3. Vozidlům s předností jízdy (§ 41 a násl. a § 42 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu) 
žadatelem není průjezd umožněn. 
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4. Žadatel zajistí, informovanost občanů, dotčených obcí o uzavírce mostu před zahájením uzavírky 
prostřednictvím příslušného obecního/městského úřadu, zpravodajem, veřejným rozhlasem či web 
stránkách, (formou obvyklou v místě). 

5. S pracemi na pracovním místě smí žadatel započít teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní 
značky a dopravní zařízení. 

6. Žadatel na svůj náklad provede označení uzavírky a objížďky ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Žadatel zajistí, aby dopravní značení odpovídalo po celou dobu platnosti 
tohoto rozhodnutí vydanému stanovení dopravního značení odborem dopravy Magistrátu města 
Pardubic sp. zn. MmP 47205/2015. Dále žadatel označí začátky uzavírky tabulí se jménem zhotovitele, 
termínem uzavírky, jménem osoby zodpovědné za průběh stavebních prací a jejího telefonního čísla. 
A dle stanovení zajistí včasné umístění předběžného dopravního značení. 

7. Žadatel zajistí označení objízdné trasy, vč. zákazů vjezdu (mimo dopravní obsluhy) v intravilánu Města 
Sezemice na křižovatkách místních komunikací ulic Nerudova, Nejedlého a Komenského se silnicí č. 
III/29810 ul. Dukelská a na křižovatce ul. Nerudova se silnicí č. III/2984 ul. Kunětická, až po křižovatku 
silnic č. III/29810 a II/298, tak, aby bylo zabráněno ke zkracování objízdné trasy. 

8. Přechodné dopravní značení v rámci pracovního místa, které je potřebné jen v pracovní době, musí 
žadatel v mimopracovní době zrušit. 

9. Dopravní značky, dopravní zařízení a orientační tabule musí žadatel udržovat ve funkčním stavu, 
v čistotě, správně umístit a dobře připevnit. 

10.Žadatel zajistí, každodenní kontrolou, aby veškeré dopravní značení, dopravní zařízení a orientační 
tabule byly po celou dobu uzavírky správně umístěny, ve funkčním stavu, udržovány v čistotě, dobře 
připevněny a v případě otočení, povalení, poškození či zcizení jej obnoví.  

11.Žadatel dodrží podmínky Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství, č.j. KrÚ 48305/2015 ze dne 10.8.2015: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným 
dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí úplnou uzavírku sil. II/298 - most v úseku 
Sezemice-Rokytno od 17.08.2015 do 13.11.2015, z důvodu opravy mostu. 

Návrh dopravního opatření technologem dopravy Pk - Ing. Natálie Krpatová: 

• Uzavírka se dotkne linek č. 620717 a č. 650603 dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. 

• Objízdná trasa povede ze zastávky Sezemice,,pošta přes obec Sezemice, Lukovna, dále 
Sezemice,Dražkov a Rokytno,Bohumileč do zastávky Rokytno,Bohumileč,na kanále. Dále již jede dle 
JŘ, objízdná trasa je obousměrná. 

• U linky č. 650603 nebudou obslouženy zastávky Sezemice,,k Severní a Choteč,,odb. 

• U linky č. 620717 budou obslouženy všechny zastávky. 

• Žadatel o uzavírku musí po dohodě s majitelem označníku ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. dát na 
neobsloužené zastávky Sezemice,,k Severní a Choteč,,odb. informaci, že v době uzavírky se obsluhovat 
nebudou. 

• Budou se schvalovat výlukové JŘ pro obě linky. 
Žadatel se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí prokazatelně před 
zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost. 

Žadatel má za povinnost při nerealizováni nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat 
dopravní úřad a výše uvedeného dopravce. 

12.Případné změny dopravního opatření na místě stavby je žadatel povinen řešit ve spolupráci se 
zdejším silničním správním úřadem. 
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13.Předmětný úsek silnice smí žadatel uzavřít jen po dobu, kterou vyžaduje oprava mostu, která 
vyžaduje uzavírku.  

14.Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky na co nejkratší možnou dobu.  

15.V případě prodloužení termínu uzavírky musí žadatel včas, před skončením povoleného termínu 
tímto rozhodnutím, podat u silničního správního úřadu novou žádost o povolení uzavírky. 

16.Ukončení prací musí žadatel oznámit Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy a současně s tím 
musí odstranit všechny zábrany uzavírky. 

17.Toto platné rozhodnutí a vydané stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních 
komunikacích, musí mít žadatel na  vyžádání na místě k předložení  silničnímu správnímu úřadu nebo 
Policii ČR, DI Pardubice. 

18.Na základě porušení ustanovení § 42b odst. 1 písm. a)  zákona o pozemních komunikacích, v rozporu 
s § 24 uzavře dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci nebo 
zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku podle rozhodnutí o uzavírce nebo nedodrží 
podmínky stanovené tímto rozhodnutím, lze uložit pokutu  v souladu s ustanovením § 42b odst. 5 
písm. a) zákona o pozemních komunikacích do výše 500 000 Kč. 

19.Žadatel  zodpovídá za dodržení podmínek uvedených  v tomto rozhodnutí, po celou  dobu trvání 
zvláštního užívání. Pracovníkem zodpovědným za splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí 
je pan  Bohm, tel.: 721446897.  

 
 

Odůvodnění : 
Silniční správní úřad na základě žádosti společnosti MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., se 
sídlem 533 32 Čepí 104, IČ 29148871,  ze dne 22.7.2015 a po projednání se Správou a údržbou silnic PK 
za vlastníka silnice č. II/298, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako právnickou osobou oprávněnou 
hospodařit na silnicích I. tříd, s Krajským úřadem PK dopravním úřadem, s Krajským úřadem jako 
silničním správním úřadem, a s městy Sezemice, Holice, s obcí Časy, na jejichž zastavěném území má být 
nařízena objízdná trasa a vyjádření k přechodné úpravě provozu Policie ČR,  KŘP Pardubického kraje, 
dopravního inspektorátu Pardubice, povolil úplnou uzavírku  silnice č. II/298 mostu ev.č. 298-006 
v úseku Sezemice-Rokytno, z důvodu opravy havarijního stavu mostu, tak jak je v rozhodnutí uvedeno. 
Silniční správní úřad požadavek Hasičského záchranného sboru PK  o zajištění průjezdu vozide IZS (volný 
jízdní pruh o šířce min. 3 m) projednal se žadatelem. Jelikož z důvodu technologického postupu u 
stavebních prací nelze zachovat požadovanou šíři a průjezd, silniční správní úřad tomuto nemohl 
vyhovět.  
Dále silniční správní úřad projednal žádost s Hasičským záchranným sborem PK a Zdravotnickou 
záchrannou službou PK. 

Protože silniční správní úřad ve věci neshledal překážky bránící ve vydání povolení a zároveň byly 
splněny zákonné podmínky, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 

Poučení o odvolání : 
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke 
Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství s podáním na Magistrát 
města Pardubic, odbor dopravy. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
 
 
 
Bc. Ilona Hámorská 
referent odboru dopravy  „otisk úředního razítka“ 
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Obdrží:   

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., 533 32 Čepí 104, IČ 29148871 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031          
 
Policie ČR, KŘPE, dopravní inspektorát 
Hasičský záchranný sbor ČR 
Zdravotnická záchranná služba PK 
Arriva Východní Čechy a.s. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Krajský úřad PK – silniční správní úřad 
Krajský úřad PK – dopravce 
Město Sezemice 
Město Holice 
Obec Časy  
 
 
 
 
K bodu 7. 
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SEZEMICE 

Příloha situace 

 
 

 


