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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00QON9Z* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad – úsek silničního hospodářství  
Adresa pracoviště: Adá mkova třída 554,  Hlinsko  

Váš dopis ze dne: 23.2.2023 

Vaše značka: 
Č.j.: Hl 11160/2023/SÚ 

Spisová značka: S-SÚ/8795/2023/7 

Spisový znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 

Opráv. úřední osoba: Ing. Vladimír Zavřel 
Tel.: 469 326 161 

E – mail: zavrel.vladimir@hlinsko.cz 

Počet listů/příloh: 5/0 

V Hlinsku dne: 7.3.2023 

 

ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ UZAVÍRKY 

Výroková část: 
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný 
podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle 
ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) žádost o povolení uzavírky, kterou dne 
23.2.2023 podala firma 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Pražská tř. č.p. 495/58, 370 04  České Budějovice 1, 
kterou zastupuje DZ Stavební s.r.o., IČO 08963215, Píšťovy č.p. 821, 537 01  Chrudim 1 

(dále jen "žadatel"),  

a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim č.j. KRPE-

8759-4/ČJ-2023-170306 ze dne 1.2.2023 a souhlasu SÚSPK zn. SUSPK/1750/2023 ze dne 24.2.2023, 

podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

I. Úplnou uzavírku: 
komunikace: silnice II/343, III/3435, III/3437, I/34, I/37, na území ORP Hlinsko 

rozsah omezení: úplná uzavírka silnice II/343 v km viz situace č. 1, 2, 3, 4. 

v místě: Hlinsko, ulice Rváčovská, viz příloha - situace a návrh DIO 

z důvodu: oprava komunikace II/343, Hlinsko  

v termínu: příloha č. 1, 2 - od 3.4. 2023 do 5.5. 2023 

   příloha č. 3, 4 - od 28.04. 2023 do 2.6. 2023 

objízdná trasa: Je vedena od křižovatky I/34 se silnicí č. II/343 Hlinsko, po silnici č. I/34 
ke křižovatce se silnicí č. I/37 Ždírec nad Doubravou, dále po silnici č. I/37 až po křižovatku 
se silnicí č. II/343 Trhová Kamenice a zpět – viz příloha 2,3. Délka objízdné trasy je 20 km. 

objízdná trasa pro BUS: 
 je vedena po silnici III/3437 směr Srní - silnice III/3435, obousměrně a také po silnici 

III/3434, III/3432. 

 Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťovaná linkami 620750 a 620037 dopravce 
ARRIVA autobusy a.s.; a linkou 651555 dopravce Umbrella Coach&Buses s.r.o. 
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II. Částečnou uzavírku: 
komunikace: silnice II/343 na území ORP Hlinsko 

rozsah omezení: částečná uzavírka silnice II/343 v km viz situace č. 5, 6. 
v místě: Hlinsko, ulice Rváčovská, viz příloha - situace a návrh DIO  
z důvodu: oprava komunikace II/343, Hlinsko  

v termínu:  příloha č. 5, 6 - od 3.6. 2023 do 16.6. 2023 

objízdná trasa: není stanovena, práce budou probíhat na posuvném pracovním místě s délkou max. 
50 m a provoz bude veden volnou polovinou vozovky. 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky podle „stanovení přechodné 
úpravy provozu“, které vydal náš správní úřad dne 24.2.2023 pod č.j. Hl 8831/2023/SÚ. 

2. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS. 
3. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

4. Žadatel odpovídá za stav přechodného dopravního značení po celou dobu částečné uzavírky. 
Odpovědná osoba za dopravní značení je Lukáš Jančárek, tel. 601 090 554 a Tomáš Pilař tel.: 
771 184 461. 

5. Před zahájením uzavírky bude žadatelem provedeno zdokumentování stavebního stavu 
v dotčeném úseku silnice II/343 z důvodu případných reklamací škod vzniklých v  souvislosti se 

stavbou. 

6. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Hlinsko, 
stavební úřad – úsek silničního hospodářství. Současně musí být odstraněno přechodné dopravní 
značení uzavírky a objížďky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky  
č. 294/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na pozemních komunikacích. 

7. Veškeré škody na silnicích a jejich příslušenství budou odstraněny, popřípadě uhrazeny správcům 
komunikací bezprostředně po skončení stavebních prací. 

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, úseku 
majetkové správy ze dne 24.2.2023 pod č.j. SUSPK/1750/2023. 

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického 
kraje, územního odboru Chrudim, dopravního inspektorátu ze dne 1.2.2023 pod č.j. KRPE-8759-

4/ČJ-2023-170306. 

10. Budou dodrženy podmínky Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti ze dne 3.2.2023 pod č.j. KrÚ 12988/2023. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IDDS: amx5p38 

DZ Stavební s.r.o., IDDS: y5dr3bz 

 

Odůvodnění: 
Žadatel podal dne 23.2.2023 žádost o povolení úplné a částečné uzavírky silnice II/343 v ulici Rváčovská 
v Hlinsku. Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 

odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu 
Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 
Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko 
v Čechách 1 

Město Ždírec nad Doubravou, IDDS: kg2bqmn 

Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, 
IDDS: z28bwu9 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa tratí Jihlava, IDDS: uccchjm 

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 

SÚS Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního úřadu. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu úřadu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
úřad na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek 
podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

 

 

 

 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 
"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
SWIETELSKY stavební s.r.o., IDDS: amx5p38 

DZ Stavební s.r.o., IDDS: y5dr3bz 

Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko 
v Čechách 1 

Město Ždírec nad Doubravou, IDDS: kg2bqmn 

Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: 
z28bwu9 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa tratí Jihlava, IDDS: uccchjm 

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 

SÚS Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 

Krajský úřad - Kraj Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu 

Město Hlinsko, Městská policie Hlinsko, Adámkova třída č.p. 654, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IDDS: u29mvsw 

ARRIVA autobusy a.s., IDDS: x4kgvqt 

Umbrella Coach&Buses s.r.o., IDDS: xukdduq 
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Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby

( v souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 187/2023, že tento dokument ( 2023-8795.pdf ), který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu
( 2023-8795.pdf ), jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v
souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky
vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 07.03.2023 10:37:51 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 22766403(0x15B6343)
Platnost: od 10.11.2022 do 05.11.2023, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podepisující: ing. Vladimír Zavřel, Město Hlinsko
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 137680527635647 ( 7D 38 3E F1 34 BF )
Vystavitel: PostSignum TSA - TSU 4 (Česká pošta, s.p.)
Datum a čas z razítka: 07.03.2023 10:37:51

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2023 12:17:54
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Školní 500, 582 63 ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Ověřující organizace: Město Ždírec nad Doubravou
Ověřující osoba: Zdeněk Pleva


