
 

   

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 

ODBOR DOPRAVY 

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy  
 

 
Sp. zn..:     SZ_MMP 76530/2022 OD-OSSUaD3 
Č. j.:  MmP  76551/2022 OD-OSSUaD 
vyřizuje:   Bc. Jiří Kříž, oprávněná úřední osoba 
telefon:    466 859 366 
e-mail:   jiri.kriz@mmp.cz 

 
V Pardubicích dne 24. června 2022 
 
k vyvěšení: 
Magistrát města Pardubic, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
 
 

V e ř e j n á   v y h l á š k a 
 

Opatření obecné povahy 
 
 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 
171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád 

 
vydává opatření obecné povahy 

 

spočívající  
 

ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v 
Pardubicích 

 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím 
písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. 
KRPE-68096-1/ČJ-2020-170606 ze dne 17. září 2020 
 

s t a n o v í 
 
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích k označení vyhrazeného stání pro vozidla poskytující sociální a pečovatelské služby na území města 
Pardubic dle vybraných lokalit.  
 
Žadatel: Magistrát města Pardubic, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 
. 
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K označení použijte značky: 

• Dopravní značení dle přílohy 

• Text na DT č. E13 „ Pro vozidla poskytující sociální služby“, „Po – Ne 7 - 18 h“ 
 
 

 
Dopravní značení a zařízení proveďte jako:  přenosné svislé dopravní značky schváleného typu 
Velikost dopravního značení:    základní rozměrová řada 
Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní 
Platnost úpravy:  1. července 2022 – 31. října 2022 
Důvod:                                                                          vyhrazené parkování pro vozidla sociálních služeb 
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy:    Ing. Doležal, tel. 777 137 239, Služby města Pardubic a.s., Hůrka   
                                                                                       1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572 
 
 
 
 
Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
 
1)  Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento 

nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 
 

2)  Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s 
účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí 
být nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní 
značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3. 
 

3)  Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo 
v řádném stavu. 

 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) na základě obdržených podkladů  
spočívajících v označení přechodné úpravy provozu - vyhrazeného stání pro vozidla poskytující sociální a 
pečovatelské služby na území města Pardubic dle vybraných lokalit a na základě souhlasného stanoviska 
dotčeného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát vydal dne  19. listopadu 
2020 Opatření obecné povahy pod Sp. zn.. SZ_MMP 91268/2020 OD-OSSUaD3, Č. j. MmP  115407/2020 OOSSUaD 
dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Stanovení vydal bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jednalo o stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích. Platnost úpravy byla stanovena do 31. prosince 2021. Následně správní orgán na 
základě souhlasu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát vydal stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a opatření obecné povahy (Č. j. MmP  135304/2020 OD-
OSSUaD ze dne 23. prosince 2022) , kterým prodloužil platnost úpravy do 30. června 2022. Důvodem prodloužení 
platnosti vydaného opatření obecné povahy byla skutečnost, že v letošním roce došlo k vyhodnocení předmětné 
úpravy, z čehož vyplynula změna – přesun jednoho vyhrazeného parkovacího stání. Následně byl podán návrh na 
změnu místní úpravy provozu pod spis zn.SZ_MMP 51978/2022/OD2, č.j. MmP  52046/2022. Proti návrhu obdržel 
správní orgán v zákonné lhůtě připomínky a námitky. Správní orgán tyto projednal a konstatuje, že usnesením o 
zastavení řízení  ve věci návrhu místní úpravy č.j. MmP  52046/2022 ukončí. Následně bude ve stejné věci 
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zahájeno řízení nové. Na základě výše uvedeného tedy správní orgán vydává toto Opatření obecné povahy, 
kterým prodlužuje platnost přechodné úpravy do doby, než dojde k ukončení nově zahájeného řízení ve věci 
stanovení místní úpravy, nejpozději do 31. října 2022. 
Po vydání konečného opatření obecné úpravy a jeho nabytí účinnosti, dojde k ukončení platnosti přechodné 
úpravy. 

 
Poučení 

 
Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o 
správním řízení. 
 
 
 
Bc. Jiří Kříž              „otisk úředního razítka“ 
referent odboru dopravy  
 
Obdrží:  
 
účastníci  
Magistrát města Pardubic, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
 
dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
 
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a 
na úřední desce Statutárního města Pardubice - Městského obvodu Pardubice I,II,III,V. 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po 
posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení 
speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět. 

 
vypraveno dne: 
 
vyvěšeno dne: 24.6.2022   sejmuto dne: .................................................. 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 24.6.2022 
 
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho 
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 
 
 
............................................................................................................... 
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Příloha k OOP Spis. zn. 
SZ_MMP 91268/2020 OD-
OSSUaD3     

      

Název ulice Upřesnění místa parkovacího stání (parkoviště/P, parkovací stání /PS) 
Druh 
stání 

      

Dašická P u sportovního gymnázia - 2. místo zleva kolmé 

Arnošta z Pardubic P mezi ulicemi Arn. z Pardubic a Anenská - 3. místo zleva kolmé 

nábřeží Závodu Míru PS pod bytovým domem č.p. 2740 a naproti restauraci Na Poseidonu - 5. m zleva kolmé 

Palackého třída PS před bytovým domem č.p. 1958 - 4. místo zleva kolmé 

Sladkovského - Na Hrádku PS za bytovým domem č.p. 2579 - 1. místo zleva kolmé 

Smilova PS před domem č.p. 396 - 1. místo za křižovatkou s ulicí Br. Veverkových podélné 

Bělehradská - Kosmonautů PS před zdravotním střediskem v ul. Kosmonautů - 7. místo zleva kolmé 

Družby PS - zadní část - 5. místo zleva kolmé 

Lonkova PS - křižovatka s ul. Na Labišti u bytového domu č.p. 521 - 1. m před křižovatkou kolmé 

Erno Košťála PS před domem č.p. 973 - 1. m zleva kolmé 

Na Drážce PS na místní komunikace podél ul. Na Drážce - naproti KNIHAŘSTVÍ - 1 m zleva kolmé 

Jana Zajíce P naproti domu č.p. 865 - 1 m zleva kolmé 

Bartoňova PS před domem č.p. 827 - 830 - 1. m zprava kolmé 

Benešovo náměstí PS před budovou ZŠ, naproti vchodu bytového domu č.p. 2453 - 4. místo zleva kolmé 

Jilemnického  PS naproti bytovému domu č.p. 2236 - 2239 - 3. m zleva kolmé 

V Ráji (Gorkého) PS před domy č.p. 1545 a č.p. 1890 (ze směru od sídliště Dukla) podélné 

 

 

 

Název ulice Dopravní značení 

    

Dašická IP12 + E13 + V10e  

Arnošta z Pardubic IP12 + E13 + V10e  

nábřeží Závodu Míru IP12(1x) + E13 + E8d (šipka vpravo) + V10e 

Palackého třída IP12 + E13 + V10e 

Sladkovského - Na Hrádku IP12 + E13 + V10e /Posunutí stávajícího DZ č. IP13c + E13 na 2. místo zleva 

Smilova IP12 (1x) + E13 + V10e 

Bělehradská - Kosmonautů IP12 + E13 + V10e 

Družby IP12 + E13 + V10e (dz umístěno na sloupu VO č. 059014) 

Lonkova IP12 + E13 + V10e 

Erno Košťála IP12 + E13 + V10e 

Na Drážce IP12 (1x) + E13 + E8d (šipka vpravo) + V10e 

Jana Zajíce IP12 (1x) + E13 + E8d (šipka vpravo) + V10e 

Bartoňova IP12 + E13 + V10e 

Benešovo náměstí IP12 + E13 + V10e 

Jilemnického  IP12 + E13 + V10e 

V Ráji (Gorkého) IP12 (1x) + E13 + V10e (dz umístěno na sloupu VO č. 077010) 

 


