
Městsk ri ad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1,,539 23 Hlinsko
stavební ad - risek silničního hospodá s tví
Adresa pracoviště: Adámkova 554, Hlinsko

Váš dopis ze dne: l4.3.2017
č1.: Ht 2lg35t20ll tsú
Opráv. r ed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zav el
Tel.:469 326 I37
E - mail: zastera@hlinsko.cz

vaše značka;
Spisová značka: s-sÚlzoq7 0t2OI7 t7
Spis. znak- skart. znaMhrita: 280.4 / S 5
Počet listri/p íIoh: 3 str. l 4 str.
V Hlinsku dne: 13.4.2017

vBŘnlnÁ vyrrr,Ášrn
Opat ení obecné povahy

Městsk}' ad Hlinsko, stavební ad - sek silničního hospodtí ství (dále jen ,,správní orgán") pffslušn podle
124 odst, 6. zíkona ě. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někter ch zrákonri,

ve znění pozdějších p edpis (drále jen ,,zákon o silniěním provozu") podle ustanovení l73 zákona č. 5OO|2O0/
Sb,, správní ád, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ,,správní ád") na základě žádosti ze dne I4.3.2OI7

stanoví
p tchodnou praru provozu rra pozenrních komunikacích

podle 77 odst, 1 písm. c) ziákona o silničním provozu, po písemném vyjád ení Policie ČR- dopravního
inspektorátu Chrudim čj. KRPE-20308- ttČl-zotl-tlosoí ze dne 11 .3.2oI7 a vyjád eni vlastní]<u komunikací
- SUSPK ze dne 23,3,2017 a RSD CR čj. 002033/38200/3IHíol2OI'7 ze dne 10.4.2017.

rozsah omezení provozul riplná uzavírka

na komunikacil silnice IV343 Trhová Kamenice + MK Raisovo náměstí Trhová Kamenice

v místě: od k ižovatky se silnicí I/37 po k ižovatku se si|nicí IIIft43 2

zd vodu: tradiční pout' v Trhové Kamenici

termín: MK náměstí Trhová Kamenice - od 1.5.2017 do 8.5.2017

silnice IIl343 - od 5.5.2017 od 19.30 hod. do 7.5.2017 do 20.fi) hod.

objízdná tra ai po silnici IV343-k ižovatka si1.IV343 x III/343 3- silJII/343 3 Svobodné IIamry a
D evíkov- k ižovatka sil. U343 3 x U37 - sil.U37 Trhová Kamenice (obousrněrně).

Podmínky pro provedení p echodné prary provozu:

1. P echodné dopravní značení dle tohoto stanovení bude umístěno na silncíchI]!343,nV343 3,mB$ 2,
I]V344 17 a V37. Dopravní značení bude umístěno dle graficlc ch p íloh, které jsou součástí tohoto
stanovení na stí. 4, 5 ,6 a 7, Na hlavních p íjezdov ch tíasách I]37,IU343,IN343 2 a II]l344 L'7 blde
umístěno DZ P 22 (poz.I v p íIoze str.4), Náměstí bude ze všech stran uzav eno DZ Z2 (doplněné za
snížené viditelnosti o v. stražná světla oranžové barvy) a Bl. Dojde kp esunu autobusové zastávky,
která bude omaěena p enosn m DZ I] 4b Gtr.6). Z hla\,ní silnice U37 z obou směru bude zakázáno
odbočení na silnici IV343 - DZ B24 a,b, Provedení a umístění doprarnrího značení musí b t v souladu s
vyhláškou é.294l2OI5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a riprava
a ízení provozu na pozemních komunikacích, technick mi podmínkami TP 66 ,,ZÁsady pro p echodné

l ||il |||il| ||l|||| 
il|||| |l 

lll||||il|l|il|| |il||l||||| ||lll|]|| lil| ||il



č; Ht 2l935l20l7lsu str.2

dopravní značení na pozemních komunikacích", tr. vydání a dle ČsN 0l 8020 a ČsN 01 8020_ Změna
1.

2, v rámci p echodné praw provozu bude dočasně p emístěna autobusová zastávka ..Trhová
Kamenice nám." a to následovně:

. PIo autobusy na trase Žd'írec nad Doubravou - Chrudim na silnici Il37 (vzlálelost cca 180 m od' privodní zastávky směrem na Chrudim) na dobu od 1.5.2017 do 8.5.2017 .

o Pro autobusy jedoucí od Hlinska a na Hlinsko se p emísť od 1.5.2OI7 do 5.5.2017 do 19:30 hod. a na
dobu od 7.5.2017 od 20:00 hod. do 9.5.2016 na silnici ú343 pobliž stávající zastávky. V době od
5.5.2OI7 ď 19:30 hod do 7.5.2017 do 20:00 hod budou i autobusy jedoucí od Hlinska a na Hlinsko
l,yužívat p emístěnou autobusovou zastávku na silnici V37.
Dočasné p emístěni zastávek je z ejmé z grafické p flohy na str.7

3. Realizace p echodné pravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci
povolení uzavírky vydaného Městsk m adem Hlinsko, stavební ri ad - risek silniěního
hospodá ství pod čj.: Hl 2I823l2017lSÚ ze dne 13.4.20I'L Termín provedení p echodné ripravy
provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím.

4. Veškeré dopravní značení bude provedeno v ákladní velikosti a v retrorefloo m provedení.

5. Pro umístění p enosného DZ nesmí b t vytlžívány sloupky stávajícího svislého dopravního znaěení.
Tyto mohou bYt 

"yoáty 
pouze pro umístění dopravních značek IS-llb, IS-llc a IS-lld (vyznačení

objízdné trasy). V uzaťeném riseku IV343 bude umožněn prujezd vozidlrim ZS.
6. P i realizaci dopravního anaěení p echodné pravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození

dotčen ch pozemních komunikací.

7. Dopravní značení umístit dle 78 zákona o silničním provozl poltzt na dobu trvání drivodu, na dobu
nezbytně nutnou.

8. Osazení dopravního znaěeni zajistí Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí ě.p. 4, 539 52 Trhová
Kamenice.

9. Odpovědná osoba za prriběh kulturní akce, za ádné provedení dopravně bezpeěnostního opaťení -
odbomou montáž dopfavního značeni podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a p ípadné udržování po
celou dobu p echodné ripraly provozu a dále včasné odstranění je Ing. Iva Dostálová, starostka, tel.
608 811 E23,469 333 101.

10. Zdrivodu zajištění bezpečnosti silničniho provozu m že správní orgán stanovit další dopravní
znaěenÍ, p ípadně stanovené dopravní značnní zménit. Povinností žadatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení. PČR-kajskému editelství policie Pardubického kraje,
rizemnímu odboru Chrudim-dopravnímu inspektorátu je lyhrazeno právo kontroly dopravního znaěení,
p ípadně jiné pravy silničního provozrr, pokud to bude lyžadovat veíejn zájem, nebo bezpečnost a
plynulost silniěníhoprovozu.

Od vodnění:

Městslc ri ad Hlinsko, stavební rj ad - sek silničního hospodrá ství jako p íslušn správní ad na základě
Žádosti o stanovení p echodné pravy píovozu na pozemních komunikacích podané žadatelem dle 13.3.2017 ,
písemného vyjád ení Policie ČR- dopravního inspektorátu Chrudim, souhlasu SÚS PK seku majetkové správy
a RSD CR- správa Pardubice, a souhlasu Krajského adu PK, odboru dopravy a silničního hospodá ství s tím,
aby stanovení p echodné ripravy provozu na silnici V37 z drivodu uzavírky silnice IIl343 v době konání tradiční
pouti v Trhové Kamenici stanovil Městsk ri ad Hlinsko, stavební ad - sek silničnfiro hospodá ství,
stanovil v še popsanou p echodnou pravu provozu k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního píovozu po
dobu konání tradiění pouti v Trhové Kamenici.
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č.i Ht 2l935l20ll tsú

Poučení:

Proti tomuto stanovení p echodné pravy provozu na pozemních komunikacích nelze podat opravn prost edek.

Ing. Vladímír Zavíel
vedoucí stavebního ti adu

P ílohy:
str.4 - situační plán umístění DZ na náměstí v TK
str.5 - situační plán umístění DZna objízdné trase
str.6 - dopravní značky pro označení objízdné trasy
str.7 - p emístění zastávky Trhová Kamenice nám.

Obdň:
Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4 - ední deska
obec Vysočina, IDDS: ya6bt88 - ední deska
Práva a drŽba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Cbrudim, IDDS: ff}rk8fq

Ředitelství silnic a <lálnic čn, Správa Pardubice - oaaeteni majetkové správy, IDDS: zjq4rhi
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ct -ai*, ĎOS, ndihp32
Krajsk ad Pardubického kraje, ODSH, oddělení dopravrí obslužnosti, IDDS: z28bwu9
Krajsk ad Pardubického kaje, ODSH, oddělení silničního hospodá stvi, IDDS: z28bwu9

Toto opaťení obecné povahy musí b t vyvěšeno po dobu 15 dnri na ední desce orgánu, kter písemnost
doruČuje a dále na edních deskách v obci Trhová Kamenice a Vysoěina, které tímto žáďáme o jeho zve ejnění.
Opat ení musí b t dále zve ejněno zprisobem umožňující dálkov p ístup.

Toto opat ení obecné oovahv doručované ve einou wh|áškou nabÝvá r činnosti pátÝm dnem po vwěšení.

Sejmuto dne:
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