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        *KUPAX014GPQW*                                                
KRAJSKÝ  ÚŘAD  PARDUBICKÉHO  KRAJE 

 odbor dopravy a silničního hospodářství 

532 11 Pardubice, Komenského nám. 125                                                                  tel. 466026111                                                                                                                  
Č.j.: KrÚ 29669/2023                                                                 V Pardubicích dne: 29.3.2023 
SpKrÚ 82070/2022 
 
 

V e ř e j n á    v y h l á š k a 

 

Opatření obecné povahy 

 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a 
místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 
1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 173 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě 
žádosti společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., (IČ: 07436394), se sídlem tř. Kosmonautů 
1221/2a, 779 00 Olomouc, kterou na základě plné moci ze dne 16.2.2022 zastupuje fyzická 
osoba Ing. arch. Radovan Hlubuček, nar. 3.12.1975, bytem Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec 
Králové podané dne 30.10.2022, 
 

s t a n o v u j e 
 

                                        místní úpravu provozu 

 na silnici I/36 (ul. Palackého třída), na místních komunikací (ul. Kpt. Bartoše, náměstí 
Jana Pernera) a nově vzniklých místních komunikací v prostoru bývalého areálu 
lihovaru „Hobé“ v Pardubicích a to umístěním trvalého dopravního značení dle situačního 
plánu akce „GALERIE PARDUBICE“, č. přílohy C4 ze dne 06/2021, který vypracovala 
společnost Obermeyer Helika a.s., Praha 9 – Letňany, s těmito změnami: 

- Za křižovatkou sil. I/36 s místní komunikací ul. Kpt. Bartoše ve směru na Hradec Králové 
nebude vychýlení jízdních pruhů větší než 1:10  

- Bude odstraněna DZ A11 „Přechod pro chodce“ 

- DZ č. IP19 umístěná na sil. I/36 před odbočením do areálu OD Albert bude umístěna na 
začátku přídatného jízdního pruhu pro odbočení vpravo. Na této DZ nebude umístěna 
zákazová značka B4, ale bude nahrazena piktogramem č. 303 „Nákupní zóna“. Návěstění 
zákazové značky B13 „3,5 t“ bude provedeno samostatnou DZ B13 „3,5 t“ doplněnou DZ 
E7b „Směrová šipka pro odbočení vpravo“. Tato DZ bude umístěna mezi DZ IP19 a stávající 
DZ č. P2 při dodržení vzájemné vzdálenosti DZ cca 10 m (DZ č. P2 bude nutné posunout 
blíže k napojení parkoviště OD Albert) 

- VDZ č. V9a budou vždy zopakovány min. 3x. VDZ č. V9a „Přímo a vpravo/vlevo budou 
umístěny před místem zvýšení počtu jízdních pruhů a dále budou VDZ V9a doplněny v 
souladu s TP133 čl. 14.1. 
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- V místě začátku jízdního pruhu pro nepřímé levé odbočení bude mezi průběžný jízdní pruh 
a střední jízdní pruh doplněna VDZ č. V1a v délce cca 15 m (od VDZ č. V13) tak, aby vozidla 
jedoucí v přímém směru mohla přejíždět do středního jízdního pruhu až za tímto připojením 
z OD Albert. 

- Vzhledem k tomu, že je navrženo pokračování stezky pro cyklisty případně stezky pro 
chodce a cyklisty v obou směrech na sil. I/36 bude nahrazena DZ č. V7 „Přechod pro 
chodce“ dopravní značkou V8b „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce 
včetně doplnění symbolu „Jízdní pruh pro cyklisty do plochy určené pro cyklisty. Provedení 
bude v souladu s TP179 čl. 5.5.3, kdy šířka části pro cyklisty bude min. 2,5 m a šířka V7 
bude 5 m v souladu s TP65 

- Před křižovatkou sil. I/36 a Kpt. Bartoše bude ve směru od centra z DZ IP19 odstraněn 
symbol DZ č. B4, neboť se jedná o nepovolenou kombinaci DZ dle vyhlášky. Sestava DZ 
B24a, E9 a E13 bude nahrazena odpovídající sestavou skutečného omezení na Kpt. 
Bartoše, tedy DZ B4 na jejímž spodním okraji bude uvedena hodnota 3,5 t a dále E13 s 
textem „Mimo dopravní obsluhu“ s DZ č. E7b šipka vpravo 

- Za křižovatkou sil. I/36 a Kpt. Bartoše budou ve směru na centrum odstraněny všechny DZ 
IS4a „Nádraží“ (celkem 2 ks), neboť v době výstavby se již tímto směrem nádraží nebude 
nacházet 

- Na DZ IS9a před křižovatkou s ul. Hlaváčova bude odstraněn symbol č. 204 „Autobus“, 

- Budou ponechána betonová svodidla na vjezdu do doby schválení způsobu dopravní 
obsluhy daného pozemku. 

Na MK ul. Kpt. Bartoše nebude značen přechod pro chodce svislou DZ č. IP6, místo je 
součástí křižovatky řízené pomocí SSZ, na DZ č. IP19 nebudou umístěny zákazové značky, 
neboť se jedná o nepovolenou kombinaci DZ dle vyhlášky. Rovněž nebude na DZ IP19 
umístěna IP11a „Parkoviště“. Zákazy stanovené na vedlejších komunikacích budou v obou 
směrech návěstěny na samostatném sloupku (v současné době návěstěné zákazy 
nesouhlasí se skutečností) 

- DZ č. B1 + E13 bude nahrazena textem „Mimo taxi“ umístit na začátek komunikace, která 
vede mezi zálivem pro BUS a „Galerií“. Tato komunikace bude označena jako jednosměrná 
(IP4a, B2). 

- nebude umístěna DZ č. B13 u dopravních ostrůvků na výjezdu z parkoviště od OD Albert a 
OD Galerie umístit VDZ č. V13 (výjezd od Alberta) a doplnit ve směru od OD Albert DZ C4c 
„Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo“ 

- bude odstraněna DZ č. P2 umístěná na samostatném sloupku ve směru od Polabin 

- vodící pásy přechodu pro chodce budou umístěny pouze, pokud se bude jednat o přechod 
pro chodce v délce přesahující 8m 

- DZ č. V5 bude ve směru od Polabin umístěna vodorovně s podélnou osou přechodu pro 
chodce 

- u přechodu pro chodce na SSZ ve směru od OD Galerie k OD Albert bude doplněna DZ 
C9b „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“. 

Palackého vjezd do hromadných garáží před dělící ostrůvek bude umístěna DZ č. V13 

- vzhledem k vedení stezky pro chodce a cyklisty vlevo ve směru na centrum, bude doplněno 
její vedení až k SSZ na křižovatce s ul. Hlaváčova, kde bude ukončena DZ C9b. V tomto 
úseku bude doplněna na chodníku DZ č. V4 (šířka 0,25), která bude oddělovat okraj stezky 
od okolních budov (musí být dodržen bezpečnostní odstup) a možných odbočení vlevo do 
prostoru chodníku. 
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Palackého komunikace k autobusovému nádraží 

- bude odstraněna DZ C4a což souvisí s odstraněním dělícího ostrůvku, 

- bude posunuta DZ č. B1 + E13 a B20a (20) dále za křižovatku směrem do komunikace, ke 
které se zákazové značky vztahují 

- na výjezd z vnitrobloku bude pod DZ č. P6 doplněna dodatková tabulka č. E2b s 
odpovídajícím tvarem křižovatky a odstraněna DZ č. C3b, neboť k jejímu umístění není 
důvod, 

- budou ponechány stávající DZ B28 „Zákaz zastavení“ (viz. požadavek MmP)  

dále za podmínek: 
Dopravní značení proveďte jako:  stálé svislé a vodorovné dopravní značky, dopravní 

zařízení     
Velikost dopravního značení:  základní rozměrová řada   
Provedení dopravního značení:   reflexní 
Platnost úpravy:                                TRVALE 
Důvod: realizace akce „GALERIE PARDUBICE“ 

 
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:  
p. Ing. Pavel Nádvorník, tel. 724 277 914 

 

Další podmínky pro změnu místní úpravy provozu: 

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně 
na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.  
 

2. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad 
úrovní terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.). Vnitřní okraj dopravních značek bude 
0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou 
krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).  

3. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v 
obci z 50 m.  

4. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací 
dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 

5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na pořízení, úpravu a 
osazení dopravního značení/zařízení hradí investor stavby.     

6. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 
294/2015 Sb., ČSN 018020 – Změna 1 a splňovat podmínky  uvedené v publikacích Zásady  
pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65, a Zásady pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 133, vydanými CDV Brno 2013 a 2005, 
schválené MD ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 
a MD ČR, pod č.j. 354/2005-120-STSP/1 s účinností od 15.8.2005. 

7. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas 
příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob 
uchycení nebo provedení DZ.  

8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní 
zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, 
či dopravního zařízení. 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si 
vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný 
zájem.  

Odůvodnění: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě 
žádosti společnosti REDSTONE HOUSE s.r.o., (IČ: 07436394), se sídlem tř. Kosmonautů 
1221/2a, 779 00 Olomouc, kterou na základě plné moci ze dne 16.2.2022 zastupuje fyzická 
osoba Ing. arch. Radovan Hlubuček, nar. 3.12.1975, bytem Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec 
Králové, podané dne 30.10.2022, navrhl změnu místní úpravy provozu na silnici I/36 (ul. 
Palackého třída), místních komunikací (ul. Kpt. Bartoše, náměstí Jana Pernera) a nově 
vzniklých místních komunikací v prostoru bývalého areálu lihovaru „Hobé“ v Pardubicích, 
z důvodu realizace stavby „GALERIE PARDUBICE“. 
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby dopravní policie 
Pardubice, vydané pod č.j. KRPE-97490-3/ČJ-2022-1700DP ze dne 01.02.2023, ze kterého 
citujeme: „1) Za křižovatkou sil. I/36 s místní komunikací ul. kpt. Bartoše ve směru na Hradec 
Králové nebude vychýlení jízdních pruhů větší než 1:10. Z předložených podkladů nelze 
ověřit. Dále zde bude odstraněna DZ A11, neboť se v dané situaci neumisťuje. 2) DZ č. IP19 
umístěná na sil. I/36 před odbočením do areálu OD Albert bude umístěna na začátku 
přídatného jízdního pruhu pro odbočení vpravo. Na této DZ nebude umístěna zákazová 
značka B4, ale bude nahrazena piktogramem č. 303 „Nákupní zóna“. Návěstění zákazové 
značky B13 „3,5 t“ bude provedeno samostatnou DZ B13 „3,5 t“ doplněnou DZ E7b 
„Směrová šipka pro odbočení vpravo“. Tato DZ bude umístěna mezi DZ IP19 a stávající DZ 
č. P2 při dodržení vzájemné vzdálenosti DZ cca 10 m ( DZ č. P2 bude nutné posunout blíže 
k napojení parkoviště OD Albert). 3) Vzhledem k rozsáhlým změnám ve VDZ na sil. I/36 od 
křižovatky s ul. kpt. Bartoše směrem na Hradec Králové, doporučujeme provést obnovu 
obrusné vrstvy. Celkový rozsah změn není zakreslen přesně, chybí zakreslení všech 
současných V9a „Směrové šipky“, které musí být odstraněny. 4) VDZ č. V9a požadujeme v 
úseku uvedeném pod bodem 3 vždy zopakovat min. 3x. VDZ č. V9a „Přímo a vpravo/vlevo 
budou umístěny před místem zvýšení počtu jízdních pruhů a dále budou VDZ V9a doplněny 
v souladu s TP133 čl. 14.1. 5) V místě začátku jízdního pruhu pro nepřímé levé odbočení 
bude mezi průběžný jízdní pruh a střední jízdní pruh doplněna VDZ č. V1a v délce cca 15 m 
(od VDZ č. V13) tak, aby vozidla jedoucí v přímém směru mohla přejíždět do středního 
jízdního pruhu až za tímto připojením z OD Albert. 6) Vzhledem k tomu, že je navrženo 
pokračování stezky pro cyklisty případně stezky pro chodce a cyklisty v obou směrech na sil. 
I/36 požadujeme nahrazení DZ č. V7 „Přechod pro chodce“ dopravní značkou V8b „Přejezd 
pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce včetně doplnění symbolu „Jízdní pruh pro 
cyklisty do plochy určené pro cyklisty. Provedení bude v souladu s TP179 čl. 5.5.3, kdy šířka 
části pro cyklisty bude min. 2,5m a šířka V7 bude 5m v souladu s TP65. 7) Před křižovatkou 
sil. I/36 a Kpt. Bartoše bude ve směru od centra z DZ IP19 odstraněn symbol DZ č. B4, 
neboť se jedná o nepovolenou kombinaci DZ dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Sestava DZ B24a, E9 a E13 bude 
nahrazena odpovídající sestavou skutečného omezení na kpt. Bartoše, tedy DZ B4 na jejímž 
spodním okraji bude uvedena hodnota 3,5 t a dále E13 s textem „Mimo dopravní obsluhu“ s 
DZ č. E7b šipka vpravo. 8) Za křižovatkou sil. I/36 a Kpt. Bartoše budou ve směru na 
centrum odstraněny všechny DZ IS5 „Nádraží“ (celkem 2 ks), neboť v době výstavby se již 
tímto směrem nádraží nebude nacházet. 9) Na DZ IS9a před křižovatkou s ul. Hlaváčova 
bude odstraněn symbol č. 204 „Autobus“, 10) Nesouhlasíme s umístění DZ souvisejícího s 
odbočením do ČSPHM, kdy odbočovací jízdní pruh je uzavřen a výjezd z ČSPHM není 
možný s ohledem na předložené stavební úpravy. Požadujeme ponechání betonových 
svodidel na vjezdu do doby schválení způsobu dopravní obsluhy daného pozemku. 11) Na 
MK ul. Kpt. Bartoše a) neznačit přechod pro chodce svislou DZ č. IP6, místo je součástí 
křižovatky řízené pomocí SSZ, b) na DZ č. IP19 nebudou umístěny zákazové značky, neboť 
se jedná o nepovolenou kombinaci DZ dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí  
 



 5 

 
 
 
 
pravidla provozu na pozemních komunikacích. Rovněž nebude na DZ IP19 umístěna IP11a 
„Parkoviště“, neboť se umisťuje pouze v odůvodněných případech, kdy s ohledem na 
dopravně technický stav navazujících komunikací je jednoznačné, že se jedná o parkoviště.  
Zákazy stanovené na vedlejších komunikacích budou v obou směrech návěstěny na 
samostatném sloupku (v současné době návěstěné zákazy nesouhlasí se skutečností), c) 
DZ č. B1 + E13 nahradit textem „Mimo taxi“ umístit na začátek komunikace, která vede mezi 
zálivem pro BUS a „Galerií“. Tuto komunikaci označit jako jednosměrnou (IP4a, B2). 
Neumisťovat DZ č. B13, d) u dopravních ostrůvků na výjezdu z parkoviště od OD Albert a 
OD Galerie umístit VDZ č. V13 (výjezd od Alberta) a doplnit ve směru od OD Albert DZ C4c 
„Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo“ e) odstranit DZ č. P2 umístěnou na samostatném 
sloupku ve směru od Polabin, f) součástí žádosti nebyl signální plán ani provedení SSZ na 
Kpt. Bartoše, proto se toto stanovisko netýká této křižovatky, kdy požadujeme doložení 
signálního plánu a provedení SSZ. Upozorňujeme, že ve směru od OD Albert se nachází 
nesignalizované pravé odbočení a z tohoto důvodu budeme v tomto směru požadovat užití 
směrových signálů, g) vodící pásy přechodu pro chodce budou umístěny pouze, pokud se 
bude jednat o přechod pro chodce v délce přesahující 8m, h) DZ č. V5 bude ve směru od 
Polabin umístěna vodorovně s podélnou osou přechodu pro chodce, ch) U přechodu pro 
chodce na SSZ ve směru od OD Galerie k OD Albert bude doplněna DZ C9b „Konec stezky 
pro chodce a cyklisty společné“. 12) Palackého vjezd do hromadných garáží, a) doplnit před 
dělící ostrůvek umístit DZ č. V13, b) vzhledem k vedení stezky pro chodce a cyklisty vlevo ve 
směru na centrum, požadujeme doplnit její vedení až k SSZ na křižovatce s ul. Hlaváčova, 
kde bude ukončena DZ C9b. V tomto úseku bude doplněna na chodníku DZ č. V4 (šířka 
0,25), která bude oddělovat okraj stezky od okolních budov (musí být dodržen bezpečnostní 
odstup) a možných odbočení vlevo do prostoru chodníku. 13) Palackého komunikace k 
autobusovému nádraží a) odstranění DZ C4a je podmíněno odstraněním dělícího ostrůvku, 
b) bude posunuta DZ č. B1 + E13 a B20a (20) dále za křižovatku směrem do komunikace, 
ke které se zákazové značky vztahují, c) na výjezd z vnitrobloku bude pod DZ č. P6 
doplněna dodatková tabulka č. E2b s odpovídajícím tvarem křižovatky a odstraněna DZ č. 
C3b, neboť k jejímu umístění není důvod.“ konec cit.  
Silničnímu správnímu úřadu do dnešní doby nebyl doložen signální plán ani provedení SSZ 
na Kpt. Bartoše, proto součástí předmětného stanovení není povolení resp. rozmístění 
jednotlivých typů světelných signálů na uvedené křižovatce. 
K žádosti byl dále dne 16.12.2022 doložen souhlas Magistrátu města Pardubic, odboru 
dopravy, jakožto příslušného správního orgánu na silnicích II., III. třídy a místních 
komunikacích, se stanovením místní úpravy provozu na komunikacích v jeho působnosti, 
s podmínkou zachování stávajícího dopravního značení č. B28 po obou stranách místní 
komunikace v úseku od křižovatky Palackého tř. x Hlaváčova k nádraží BUS.  

 
K návrhu opatření obecné povahy nebyly jinak uplatněny žádné námitky nebo připomínky.  

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb.,  
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění  
a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po zveřejnění návrhu 
opatření obecné povahy vydává stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném 
znění. 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze 
podat opravný prostředek. 

 
 Mgr. Zdeněk Semorád 

                          otisk úředního razítka                            vedoucí odboru dopravy 
                                                                               a silničního hospodářství 
                v zastoupení Ing. Mojmír Myšák  
         vedoucí oddělení silničního hospodářství 
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Příloha: situační výkres 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, 
který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:     ……………………..  Sejmuto dne:              …………………….. 
 
                                                                                 
 
………………………………………………. 
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
REDSTONE HOUSE s.r.o., (IČ: 07436394), tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc, 
zastoupena: Ing. arch. Radovan Hlubuček, nar. 3.12.1975, Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec 
Králové 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Statutární město Pardubice 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy 
Magistrát města Pardubic – úřední deska 
Úřad městského obvodu Pardubice I. – úřední deska 
Krajský úřad Pardubického kraje – úřední deska 
 
Dotčené orgány a instituce: 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie Pardubice 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát 
 

Vyřizuje: Ing. Roman Kyncl (tel. 466 026 432), oprávněná úřední osoba 
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