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R O Z H O D N U T Í 
 
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční 
správní úřad ve věcech silnic dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v řízení vedeném podle zákona       
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti SKANSKA a.s.,       
IČ: 26271303, se sídlem Průmyslová 493, 530 03 Pardubice (dále jen „žadatel“), ze dne 20.05.2019 a po 
projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a 
ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů  

p o v o l u j e 
 

právnické osobě:            SKANSKA a.s., IČ: 26271303  
sídlo:              Průmyslová 493, 530 03 Pardubice 
uzavírku silnice č.:  I/2 – ul. Pražská, Pardubice    
druh uzavírky:   částečná  
silnice I/2, v km:  cca 85,800 - 87,200 
délka uzavírky:  cca 1,400 km 
termín uzavírky:  13.07.2019 – 22.07.2019  
                                           3.08.2019 – 12.08.2019                                              
důvod uzavírky:  stavba: „Silnice I/2 Pardubice, ul. Pražská, OŽK“ 
rozsah uzavírky:  v úseku od nadjezdu u Parama po ČSPHM u letiště     
                                           Silniční provoz ve směru do centra města bude převeden na objízdnou trasu –   
                                           jednosměrný provoz. 

a nařizuje objížďku 
objízdná trasa (pro osobní dopravu, BUS a IZS)   
Pardubice, silnice I/2, křiž. silnice III/32228, III/32226 – Starý Mateřov – Dubany – Třebosice – Staré 
Jesenčany, křiž. silnice I/37 – Pardubice, Dražkovice, zpět na silnici I/2, jednosměrně.  
objízdná trasa (pro nákladní dopravu)  
Pardubice, silnice I/2, křiž. silnice III/32228 – Rozhovice – Nový Dvůr, křiž. silnice I/17 – Bylany – Chrudim, 
křiž. silnice I/17, I/37 Chrudim – Pardubice, Dražkovice, zpět na silnici I/2, jednosměrně.   
 
za těchto podmínek:  
1. Označení částečné uzavírky zabezpečí žadatel o uzavírku dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnici I/2“ č.j. ODSH-43153/2019-Sa ze dne 12.06.2019.   
2. Rozmístění dopravního značení bude provedeno před zahájením stavebních prací. Dopravní značení 
zabezpečí žadatel na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu uzavírky. Žadatel po 
ukončení prací zajistí úklid předmětné silnice včetně dopravního značení. 
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3. Případné změny dopravního opatření na místě stavby je žadatel o uzavírku povinen řešit ve spolupráci se 
silničním správním úřadem. 
4. Před započetím a po skončení uzavírky bude provedena kontrola stavebního stavu objízdných komunikací. 
Žadatel o uzavírku provede dokumentaci stavebního stavu objízdných tras videozáznamem před zahájením 
provozu po objížďce. V případě prokazatelného poškození vzniklého v důsledku uzavírky bude neprodleně 
provedena oprava komunikace, její součástí a příslušenství.  
5. Zhotovitel stavby bezodkladně oznámí skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky silnice I/2 na Národní 
dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava - Přívoz, telefonicky na tel. č. 596 663 550-
3, nebo e-mailem s potvrzením o doručení (ndic@rsd.cz). 
6. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky, byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.  
7. V době uzavírky bude provoz vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru 
a policie, veden po stavbě; při částečné uzavírce ve směru do města po objízdné trase.   
8. Částečnou uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkou 650605 (dopravce ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a.s.), výlukové jízdní řády se neschvalují. 
- Po dobu uzavírky se neobsluhují zastávky Pardubice,závodiště, Pardubice,letiště a ve směru do Pardubic i 
zastávka Starý Mateřov,odb. (náhr. zastávka bude Starý Mateřov). 
- Ve směru z Pardubic bude provoz nezměněn a bude veden po volné polovině vozovky. 
- Ve směru do Pardubic bude objízdná trasa pro BUS vedena přes Staré Jesenčany: Barchov – Starý Mateřov 
– sil. III/32226  - Třebosice – Staré Jesenčany – sil. I/37 – Pardubice – sil. I/2 – sil. II/322 ul. Teplého a dále dle 
trasy v jízdních řádech. 
- Žadatel o uzavírku zajistí upozornění na stávající zastávky o jejich neobsluhování, případně přesunu. 
- V případě změny termínu je nutné včas informovat všechny dopravce.  
 - Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před 
zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.  
- Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat dopravní 
úřad a výše uvedené dopravce.     
9. Žadatel zajistí informovanost jednotlivých společností nacházejících se v uzavřeném úseku silnice I. třídy.  
10. Na objízdné trase leží železniční přejezdy P5349, P4992, P4999 a P5001. V případě poškození přejezdů 
vlivem zvýšené zátěže na objízdné trase budou přejezdové a související konstrukce uvedeny do původního 
stavu. 
11. Žadatel o uzavírku zajistí doplnění přechodného dopravního značení částečné uzavírky o DZ „B20a“ (40) 
v obci Starý Mateřov a DZ „B4“ na silnici III/32240, v úseku Rozhovice – Bylany, v obou směrech; žadatel 
zajistí opravu poškození komunikací na objízdné trase vzniklé v důsledku uzavírky (požadavky obcí). 
12. Předmětný úsek silnice může být uzavřen jen po dobu provádění prací, které vyžadují uzavírku. 
Zhotovitel prací je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.  
13. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení prací, které budou prováděny pod ochranou 
uzavírky je: p. Tomáš Chrbolka, společnost SKANSKA a.s., stř. Pardubice, tel. 737 257 334.   
14. Orgánům Policie ČR, KŘPPK, dopravnímu inspektorátu je vyhrazeno právo kontroly značení a případně 
jiné úpravy silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. 
15. Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství má vyhrazené 
právo v případě konstatování nedostatečné intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek tohoto 
rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce. 
 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 SŘ): 
SKANSKA a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice  
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 SŘ): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Správa železniční dopravní cesty, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 
Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice 
Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice 
Obec Starý Mateřov, Starý Mateřov 107, 530 02 Pardubice 
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Obec Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice  
Obec Třebosice, Třebosice 12, 530 02 Pardubice 
Obec Staré Jesenčany, Staré Jesenčany 57, 530 02 Pardubice 
Obec Rozhovice, Rozhovice 46, 538 03 Heřmanův Městec 
Obec Bylany, Bylany 77, 538 01 Bylany 
Město Chrudim, Resslovo nám. 77, 537 16 Chrudim 
Obec Mikulovice, Mikulovice 52, 530 02 Pardubice 
 
O d ů v o d n ě n í : 

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti 
společnosti SKANSKA a.s., IČ: 26271303, se sídlem Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, ze dne 20.05.2019, a 
po projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Pardubice jako právnickou osobou oprávněnou 
hospodařit na silnicích I. tříd, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje jako majetkovým správcem silnic 
II. a III. tříd po nichž má být vedena objížďka, obcemi – Městský obvod Pardubice V, Městský obvod  
Pardubice VI, Starý Mateřov, Třebosice, Staré Jesenčany, Rozhovice, Bylany, Mikulovice a Chrudim, na jejichž 
zastavěném území má být nařízena objížďka, Správy železniční dopravní cesty s.o. Hradec Králové jako 
provozovatele dráhy, neboť na objízdné trase se nachází železniční přejezdy a na základě písemného 
stanoviska k uzavírce komunikace od Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, 
územního odboru v Pardubicích č.j. KRPE-45225-1/ČJ-2019-170606 ze dne 12.06.2019 a územního odboru 
v Chrudimi č.j. KRPE-47574-2/ČJ-2019-170306 ze dne 20.06.2019, a po posouzení předložených podkladů dle 
ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil částečnou uzavírku silnice I/2, v úseku od nadjezdu u Parama po 
ČSPHM u letiště v Pardubicích na stavbě: „Silnice I/2 Pardubice, ul. Pražská, OŽK“, tak jak je v rozhodnutí 
uvedeno.  

Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak ve výroku 
uvedeno. 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Připomínky a námitky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí (8, 9, 10). 
 
P o u č e n í    k    o d v o l á n í : 
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu dopravy ČR v Praze 
s podáním na Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy a silničního hospodářství.  
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek.   

otisk úředního razítka                     
 Ing. Ladislav Umbraun 

                                                                                       vedoucí odboru dopravy 
                                                                                                                  a silničního hospodářství   
                                                  v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
             vedoucí oddělení silničního hospodářství 
            a dopravní obslužnost  
 
Za vydané rozhodnutí nebyl, dle zákona č. 634/2004 Sb. vyměřen správní poplatek. 
 
Obdrží: 
SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Správa železniční dopravní cesty, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 
Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice 
Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice 
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Obec Starý Mateřov, Starý Mateřov 107, 530 02 Pardubice 
Obec Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice  
Obec Třebosice, Třebosice 12, 530 02 Pardubice 
Obec Staré Jesenčany, Staré Jesenčany 57, 530 02 Pardubice 
Obec Rozhovice, Rozhovice 46, 538 03 Heřmanův Městec 
Obec Bylany, Bylany 77, 538 01 Bylany 
Město Chrudim, Resslovo nám. 77, 537 16 Chrudim 
Obec Mikulovice, Mikulovice 52, 530 02 Pardubice 
    
Na vědomí: 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim 
Policie ČR, KŘPPK, dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice  
Policie ČR, KŘPPK, dopravní inspektorát, Všehrdovo nám. 46, 537 01 Chrudim  
Zdravotnická záchranná služba okresu Pardubice, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 
Dopravní podnik Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice 
  
Ministerstvo dopravy – nadměry (e-mail) 
Regionální úřad Hradec Králové, CVD, Hradec Králové (e-mail) 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, dopravní obslužnost (e-mail) 
 
 
 
Vyřizuje: Ing. Salaba, oprávněná úřední osoba, tel. 466 026 134 
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