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Městský úřad Hlinsko  +NVIMY11FCS3K+ 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad – úsek silničního hospodářství 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 
Váš dopis ze dne: 12.11.2018 Vaše značka:  
Č.j.: Hl 3059/2019/SÚ Spisová značka: S-SÚ/74738/2018/7 
Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 
Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 2 str. / 0 
E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 10.1.2019 
 

 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

USNESENÍ 
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný 
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“)  

 

z a s t a v u j e   ř í z e n í 
 podle § 66 odst. 1 písm. h) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

(z dalších důvodů stanovených zákonem) 

 

ve věci žádosti o stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/343 7 a III/355 22, kterou dne 
12.11.2018 podala 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, , IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice  
(dále jen "žadatel"), jejíž záměrem bylo umístění dopravního značení podle návrhu žadatele takto:  

• B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ + E5 „Nejvyšší povolená hmotnost“ (12 t), umístit na 
silnici III/343 7, za křižovatkou se silnicí III/373 5 ve směru z Hlinska na Včelákov 

• B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ + E5 „Nejvyšší povolená hmotnost“ (12 t), umístit na 
silnici III/343 7, za křižovatkou se silnicí III/337 71 ve směru z Miřetic na Včelákov 

• B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ + E5 „Nejvyšší povolená hmotnost“ (12 t), umístit na 
silnici III/355 22, za křižovatkou se silnicí II/355 ve směru z Tisovce na Včelákov 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 

 

Odůvodnění: 

Dotčeným orgánem pro stanovení místní úpravy provozu je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o 
silničním provozu policie. Policie ČR, dopravní inspektorát Chrudim ve svém stanovisku ze dne 
17.12.2018 č.j. KRPE-96392-1/ČJ-2018-170306 s umístěním uvedeného dopravního značení nesouhlasí. 
Pokud by žadatel trval na omezení dopravy na silnici III/343 7 musí být doloženy veškeré doklady 
uvedené v připomínkách výše uvedeného stanoviska Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim. 

 Se stanovením místní úpravy provozu na silnici III/343 7 nesouhlasí firmy a provozovny podnikající 
v dotčené lokalitě, protože by tím byla významně omezena nebo znemožněna dopravní obslužnost jejich 
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nemovitostí. S navrženou místní úpravou dále nesouhlasí vlastníci okolních lesních pozemků, protože 
silnice III/343 7 je určená jako páteřní komunikace pro odvoz vytěžené dřevní hmoty z okolních lesních 
pozemků. Lesní cesty jsou napojeny na tuto komunikaci a jiná komunikace umožňující odvoz vytěžené 
dřevní hmoty není, nebo je jen obtížně sjízdná. 

Silnice mají být ze zákona o pozemních komunikacích veřejně přístupné a mají sloužit k běžnému 
užívání silničním a jiným vozidlům a chodcům (podle svého dopravního významu a svého určení). 
Stanovení navržené místní úpravy provozu na silnici III/343 7 není možné, protože není vyřešena 
odpovídající náhradní dopravní trasa pro vozidla o hmotnosti nad 12 t zajišťující v současnosti 
dopravní obslužnost v dotčené lokalitě. Umístěním uvedeného dopravního značení by došlo 
k výraznému omezení dopravní obslužnosti lokality, kterou silnice III/343 7 v současnosti zajišťuje 
a je k ní určená. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického 
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 
"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 

  
 
Obdrží: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 
Městys Včelákov, IDDS: kyha5kv 
Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko Policie 
 

Toto usnesení o zastavení řízení zveřejněné veřejnou vyhláškou musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 
dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a dále na úřední desce městyse Včelákov, který 
tímto žádáme o jeho zveřejnění. Usnesení o zastavení řízení musí být též zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

 

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

 

 
 

……………………………………………….. 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
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