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R o z h o d n u t í 
 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný 
silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve  znění   pozdějších   předpisů,  na  základě  žádosti podané společností INSTAV Hlinsko 
a.s. (IČO 25284959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, kterou na základě plné moci ze 
dne 21.2.2019 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o. (IČO 27519341), se sídlem Přestavlky 
538 62 Hrochův Týnec (dále jen „žadatel“), dne 19.03.2020, souhlasných vyjádření dalších 
účastníků řízení: 
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2 
- obec Zaječice, Zaječice 4, 538 35 Zaječice 
- obec Orel, Orel 38, 538 21 Slatiňany 
- město Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany 
- město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim 
- obec Kočí, Kočí 92, 538 61 Kočí 
- město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec 
- obec Přestavlky, Přestavlky 86, 538 62 Hrochův Týnec 
- obec Rosice, Rosice 96, 538 34 Rosice 
- město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě 
- obec Horka, Horka 53, 538 51 Chrast u Chrudimě 
- obec Smrček, Smrček 61, 538 51 Chrast u Chrudimě 
- obec Bítovany, Bítovany 19, 538 51 Chrast u Chrudimě 
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 258, 

501 01 Hradec Králové, 
a s dotčenými orgány státní správy, 
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p o v o l u j e 
 

podle ustanovení § 24 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 39 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
 

částečnou uzavírku (zjednosměrnění) silnice II/358 
 

za těchto podmínek: 
 

1. Částečná uzavírka silnice je povolena v úseku: v intravilánu obce Zaječice pro směr 
Slatiňany – Chrast (v km cca 4,400 – 5,770 staničení silnice) - viz příloha č. 1.  

    Doprava ve směru Chrast – Slatiňany je vedena jedním jízdním pruhem podél stavby. 
 

2. Termín: od 01.04.2020 do 30.06.2020. 
 
3. Objížďka (dále i „objízdná trasa“) pro směr Slatiňany - Chrast je vedena (nařízena):  
    - pro veškerou dopravu mimo linkový BUS – od křižovatky silnic II/358 a III/358 10 po 

silnici II/358 přes obce Orel a Slatiňany na křižovatku se silnicí I/37 v obci Slatiňany, 
odtud po silnici I/37 na křižovatku se silnicí I/17 v obci Chrudim, dále po silnice I/17 přes 
obec Kočí na křižovatku se silnicí II/355 v obci Hrochův Týnec a odtud po silnici II/355 
přes obec Rosice na křižovatku se silnicí II/358 v obci Chrast. 

     Objízdná trasa je jednosměrná a je vyznačena v příloze č. 1.   
 
   - pro linkovou autobusovou dopravu  
     – jednosměrně ve směru Chrast – Chrudim: od křižovatky silnic II/358 a III/358 20 v obci 

Zaječice po silnici III/358 20 na křižovatku se silnicí III/358 15, dále po silnici III/358 15 
na křižovatku se silnicí III/358 14, po silnici III/358 14 na křižovatku se silnicí II/358 a 
dále dle trasy v jízdních řádech, 

 
     - jednosměrně ve směru Chrudim – Chrast: od křižovatky silnici II/358 a III/358 10 po 

silnici III/358 10 na křižovatku se silnicí III/358 14 v obci Bítovany, odsud po silnici 
III/358 14 na křižovatku se silnicí III/358 15 v obci Zaječice, dále po silnici III/358 15 na 
křižovatku se silnicí III/358 20, odtud po silnici III/355 20 na křižovatku se silnicí III/358 
19 v obci Smrček, dále po silnici III/358 19 na křižovatku se silnicí III/358 21 v obci 
Horka, po silnici III/358 21 na křižovatku se silnicí II/358 před obcí Chrast  a dále dle trasy 
v jízdních řádech. 

     Pro obsluhu Bítovan je stanovena jednosměrná trasa: Zaječice – Bítovánky – Bítovany – 
Zaječice.   

     Objízdné trasy pro BUS jsou vyznačeny v příloze č. 1. 
 
4. Délka uzavřeného úseku silnice je cca 1,77 km.  
 
5. Délka objízdné trasy pro veškerou dopravu je cca 25 km. 
 
6. Uzavírku silnice a objížďku žadatel zrealizuje a označí dopravními značkami a dopravním 

zařízením dle „Stanovení přechodné úpravy provozu“, vydaného naším odborem   dne  
24.03.2020 pod č.j. CR 018927/2020 ODP/Pe na základě vyjádření Policie České 
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republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu ze dne 13.03.2020   pod 
č.j. KRPE-22963-1/ČJ-2020-170306, na své náklady a odpovídá za stav a umístění tohoto 
značení po dobu trvání uzavírky a objížďky. 

 
7. Na začátku uzavírky (v obou směrech) umístit na dobu jejího trvání i orientační tabuli s 

uvedením dat zahájení a ukončení úplné uzavírky a s názvem a sídlem právnické osoby, na 
jejíž žádost byla uzavírka povolena (viz § 39 odst. 4 vyhlášky číslo 104/1997 Sb.). 

 
8. Po  dobu   trvání   uzavírky   bude   zajištěn   bezpečný   přístup k sousedním nemovitostem  
    a průchod pro pěší. Průjezd vozidel integrovaného záchranné systému uzavřeným jízdním 

pruhem nebude možný. 
 
9. V dostatečném předstihu před termínem uzavírky zajistí žadatel odpovídajícím způsobem 

informovanost majitelů nebo uživatelů dotčených nemovitostí a provozoven v uzavřeném 
úseku silnice o uzavírce. 

 
10.Po dobu uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka „Zaječice“.  
     Ve směru Chrast - Chrudim je náhradní zastávkou „Zaječice,,škola“ a 

„Zaječice,,zdrav.stř“.  
     Ve směru Chrudim – Chrast bude zastávka dočasně přemístěna na silnici III/358 15 (viz 

příloha č. 1). 
    Po dobu uzavírky nebudou pro spoje obsluhující Bítovany ve směru Chrudim – Chrast 

obsluhovány zastávky „Zaječice,,zdrav.stř.“ a „Zaječice,,škola“. 
     - viz příloha č. 2. 
     Na označník neobsluhovaných zastávek žadatel o uzavírku v dostatečném předstihu před 

termínem uzavírky osadí informace pro cestující s uvedením termínu a důvodu 
neobsluhování zastávky a názvem a umístěním náhradní zastávky. 

 
11.Na dobu částečné uzavírky silnice II/358 budou schvalovány výlukové jízdní řády; 

přestupní vazby v Chrudimi, Chrasti a ve Skutči nebudou Pardubickým krajem 
garantovány. 

 
12.Dopravci ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. (linka č. 620780), Zlatovánek s.r.o. (linka č. 

680038) a ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. (linka č. 680771) zajistí informovanost svých řidičů 
autobusů na dotčených linkách a spojích o uzavírce silnice, stanovené objízdné trase a 
způsobu obsluhy dotčených zastávek (viz příloha č. 2). 

 
13.Dotčené obce budou informovat veřejnost o uzavírce a objížďce a o provedených 

dopravních opatřeních způsobem v obci obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední 
desce). 

 
14.Před termínem zahájení uzavírky zajistí žadatel ve svém vlastním zájmu zdokumentování 

skutečného stavu dotčených pozemních komunikací (včetně jejich součástí a příslušenství) 
na objízdných trasách, a to z důvodu uplatňování náhrad ze strany vlastníka dotčených 
pozemních komunikací za vzniklé škody.  

 
15.Předmětná silnice bude uzavřena jen v úseku a po dobu v povolení stanovenou. Žadatel je 

povinen využít všech možností ke zkrácení termínu uzavírky. 
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16.Žadatel, ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, bude po dobu trvání uzavírky věnovat zvýšenou pozornost stavu 
komunikací na objízdných trasách. 

 
17.Před ukončením uzavírky bude žadatelem použitý úsek silnice uklizen, případně 

odstraněny vzniklé škody. Neprodleně po ukončení uzavírky bude odstraněno i dopravní 
značení a dopravní zařízení užité k označení uzavírky a objížďky, a zahájeny práce na 
odstraňování případných škod vzniklých za dobu objížďky na pozemních komunikacích a 
železničních přejezdech, po kterých byla vedena. Žadatel odstraní škody, které neohrožují 
bezpečnost a plynulost silničního provozu, nejpozději do kolaudace (ukončení) předmětné 
stavby (stavebních prací). Odstranění škod provede na své náklady. 

 
18.Odpovědnou osobou žadatele za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí a zabezpečení 

prací,   které   budou   prováděny  pod   ochranou   uzavírky,  včetně  jejího označení, je 
pan Josef Holub, telefonní spojení 725 601 955. 

 
19.Orgánům Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu, 

je vyhrazeno právo změny nebo doplnění dopravních značek a dopravního zařízení, 
případně jiné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 
20.Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný 

silniční správní úřad má vyhrazené právo v případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí 
posuzovat toto jako porušení předpisů o uzavírce. 

 
Odůvodnění: 

 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a  komunikací jako příslušný 

silniční správní úřad na základě žádosti o povolení částečné uzavírky silnice II/358 v obci 
Zaječice, podané žadatelem dne 19.03.2020, zahájil správní řízení. Po celkovém posouzení 
žádosti z hlediska zákona správní řád, zákona o pozemních komunikacích a jeho prováděcích 
předpisů, a na základě doložených souhlasných vyjádření dalších účastníků správního řízení a 
dotčených orgánů státní správy, povolil silniční správní úřad částečnou uzavírku silnice 
II/358 v obci Zaječice z důvodu výstavby kanalizace tak, jak je v rozhodnutí uvedeno. 

Silniční správní úřad zpracoval připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní 
správy a protože neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, rozhodl, jak je ve 
výroku uvedeno. 
 

Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, a to podáním učiněným 
u Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy. Odvolání musí být podáno v souladu s 
ustanovením § 82 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“). Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona číslo 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. 

Pokud Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních 
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rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona správní řád bylo uloženo na poště nebo 
dodáno do datové schránky, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení  
(dodání), nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V 
tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí 
předmětného rozhodnutí účastníkem řízení (přihlášení oprávněné osoby do datové schránky), 
ale už od jedenáctého dne uložení písemnosti na poště (dodání rozhodnutí do datové 
schránky). 
 
 
 
                                            „otisk úředního razítka“                            Ing. Soňa Pecháčková v.r. 

    oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Příloha:  2x Situace s vyznačením uzavírky a objížďky 
               1x Vyjádření dopravního úřadu 
 
Doručí se 
 
- žadateli: 
  INSTAV Hlinsko a.s. (IČO 25284959), Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, zastoupená 

společností DOPA CZ s.r.o. (IČO 27519341), IDDS: s2izkxv 
 

 
- dalším účastníkům řízení: 
   Správa a údržba silnic Pardubického kraje, majetková správa Chrudim, IDDS: ffhk8fq, 
   Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 
   obec Zaječice, Zaječice 4, 538 35 Zaječice, IDDS: ft8b3ir 
   obec Orel, Orel 38, 538 21 Slatiňany, IDDS: 4w7a9rd 
   město Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IDDS: jzrbny8 
   město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim 
   obec Kočí, Kočí 92, 538 61 Kočí, IDDS: mjsb2q7 
   město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z 
   obec Přestavlky, Přestavlky 86, 538 62 Hrochův Týnec, IDDS: rtubp6w 
   obec Rosice, Rosice 96, 538 34 Rosice, IDDS: f22bzyn 
   město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě, IDDS: gtrbrq5 
   obec Horka, Horka 53, 538 51 Chrast u Chrudimě, IDDS: 9mdb2ny 
   obec Smrček, Smrček 61, 538 51 Chrast u Chrudimě, IDDS: 62xb3hx 
   obec Bítovany, Bítovany 19, 538 51 Chrast u Chrudimě, IDDS: e73a87r 
   Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 258, 

501 01 Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
 
- dotčenému orgánu státní správy: 
   Policie  České  republiky,  Krajské  ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor  
   Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32  
   Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení  
   silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9  
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- dopravci: 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt 
Zlatovánek s.r.o., IDDS: x34c74i 
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., IDDS: v9jcdu3 

 
- na vědomí: 
   Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 
   Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS:    
   u29mvsw 
  Agentura logistiky - Regionální úřad vojenské dopravy, IDDS: hjyaavk  
 
  

 
 



Příloha č. 1 k č.j. CR 018932/2020 ODP/Pe 





Příloha č. 2 k č.j. CR 018932/2020 ODP/Pe 



 



 

 

 

 

 

P O Z O R  !!! 

 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a z toho plynoucích opatření je třeba 
přistoupit i z naší strany k některým opatřením, aby mohlo být zajištěno plynulé 
vyřizování obdržených žádostí a dodrženy zákonné podmínky vyplývající především ze 
zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Z tohoto důvodu je přílohou každého rozhodnutí tiskopis k potvrzení převzetí 
rozhodnutí a zároveň vzdání se práva odvolání proti uvedenému rozhodnutí.  

Tento tiskopis prosíme potvrdit (2 x datum + podpis + razitko) a obratem 
prostřednictvím datové schránky zaslat zpět na Městský úřad Chrudim, Odbor 
dopravy. 

Děkujeme za spolupráci. 



Jako účastník správního řízení vedeného ve věci částečné uzavírky silnice II/358 v obci 
Zaječice (výstavba kanalizace), tímto potvrzuji převzetí rozhodnutí vydaného Městským 
úřadem Chrudim, Odborem dopravy dne 25.03.2020 pod č.j. CR 018932/2020 ODP/Pe 
(spis.zn. CR 018588/2020 ODP/Pe):  
 
 

          Účastník řízení 
          Datum 
převzetí rozhodnutí  

Podpis účastníka řízení nebo jiné 
osoby, oprávněné k jednání za 
účastníka řízení (př. i razítko) 

INSTAV Hlinsko a.s. 
(IČO 25284959) 
Tyršova 833 
539 01 Hlinsko 

  

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje 
(IČ 00085031) 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice 2 

  

Obec Zaječice 
Zaječice 4 
538 35 Zaječice 

  

Obec Orel 
Orel 38 
538 21 Slatiňany 

  

Město Slatiňany 
T.G.Masaryka 36 
538 21 Slatiňany 

  

Město Chrudim 
Resselovo náměstí 77 
537 16 Chrudim 

  

Obec Kočí 
Kočí 92 
538 61 Kočí 

  

Město Hrochův Týnec 
Smetanova 25 
538 62 Hrochův Týnec 

  

Obec Přestavlky 
Přestavlky 86 
538 62 Hrochův Týnec 

  

Obec Rosice 
Rosice 96 
538 34 Rosice 

  

Město Chrast 
Náměstí 1 
538 51 Chrast u Chrudimě 
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Obec Horka 
Horka 53 
538 51 Chrast u Chrudimě 

  

Obec Smrček 
Smrček 61 
538 51 Chrast u Chrudimě 

  

Obec Bítovany 
Bítovany 19 
538 51 Chrastu Chrudimě 

  

Správa železnic, st. Organizace 
Oblast.řed. Hradec Králové 
U Fotochemy 258 
501 01 Hradec Králové 

  

 
 
 
Současně se tímto, jako účastník správního řízení vedeného ve výše uvedené věci, vzdávám 
práva na odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí (dle § 81 zákona číslo 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů) : 
 
 
          Účastník řízení 

Datum vzdání se 
práva na odvolání 

Podpis účastníka řízení nebo 
jiné osoby, oprávněné k jednání 
za účastníka řízení (př. i razítko) 

město Heřmanův Městec 
(IČ 00270741) 
náměstí Míru 4 
538 03 Heřmanův Městec 

  

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje 
(IČ 00085031) 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
530 02 Pardubice 2 

  

Obec Zaječice 
Zaječice 4 
538 35 Zaječice 

  

Obec Orel 
Orel 38 
538 21 Slatiňany 

  

Město Slatiňany 
T.G.Masaryka 36 
538 21 Slatiňany 
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Město Chrudim 
Resselovo náměstí 77 
537 16 Chrudim 

  

Obec Kočí 
Kočí 92 
538 61 Kočí 

  

Město Hrochův Týnec 
Smetanova 25 
538 62 Hrochův Týnec 

  

Obec Přestavlky 
Přestavlky 86 
538 62 Hrochův Týnec 

  

Obec Rosice 
Rosice 96 
538 34 Rosice 

  

Město Chrast 
Náměstí 1 
538 51 Chrast u Chrudimě 

  

Obec Horka 
Horka 53 
538 51 Chrast u Chrudimě 

  

Obec Smrček 
Smrček 61 
538 51 Chrast u Chrudimě 

  

Obec Bítovany 
Bítovany 19 
538 51 Chrastu Chrudimě 

  

Správa železnic, st. Organizace 
Oblast.řed. Hradec Králové 
U Fotochemy 258 
501 01 Hradec Králové 
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