
                                                                                                                                         Strana 1 (celkem 3) 

   

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 

ODBOR DOPRAVY 

Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu  
 
Sp. zn..:     SZ_MMP 17699/2023 OD 
Č. j.:  MmP 17832/2023 OD 
vyřizuje:   Bc. Jiří Kříž, oprávněná úřední osoba 
telefon:    466 859 366 
e-mail:   jiri.kriz@mmp.cz 

 
V Pardubicích dne 3.února 20236 
 
k vyvěšení: 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy 
Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 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  
 

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 spočívající v označení změny v 
zatížitelnosti mostního objektu č. M104 přes řeku Labe v ulici Kpt. Bartoše v Pardubicích. 
 
Žadatel: Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky 12, 530 21 /Pardubice, IČ: 00274046 
 
V souvislosti s tímto, je stanoveno užití dopravních značek: 
- Provoz na mostě dle schématu B/8 platných TP66 schválených MD ČR (mimo dz č. A15) 
- Žluté body viz sitplan 3.- Na obou stranách mostu  - pod stávající dz č. B13(3,5t) doplnit změnu v textu  dt č. E13, nový text  
     MIMO MHD, IZS, DPMP, MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTI 12t“ 
- Přenosné světelné signalizační zařízení z obou stran mostu. 
- Dz č. A8 z obou stran ve stanovené vzdálenosti (č. 8.3.1. TP65) 
- Červené body viz sitplan 1,2 - změna textu v dt č. E13, nový text "MIMO MHD, IZS, MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTI 12t" pod    

   stávajícími dz č. B13 (3,5 t) umístěných samostatně nebo v rámci dz č. IS9b 
- Zelený bod viz sitplan 2 - zneplatnění dt č. E13 pod dz č. B13 (3,5t) na stávající dz č. IS9b 
- Snesení dt. č. E13"MIMO VOZIDEL DO 3,5 t a IZS" pod stávající dz č. B24b na místní komunikaci podél Labe směrem k ul. U  

  Trojice (SSZ). 
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S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující: xxx 

 
Dopravní značení a zařízení proveďte jako:  dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky 
Velikost dopravního značení:    základní rozměrová řada  
Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní 

Platnost úpravy:                                             5. února 2023 – 30. června 2024 

Důvod:                                                              zhoršený stav mostního objektu 
Odpovědnost za řádné provedení úpravy: viz. žádost 
 
 
 
Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
 
1)  Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, 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“) obdržel dne 1.2.2023 Souhrnnou zprávu 
diagnostického průzkumu mostního objektu M104 přes řeku Labe v ulici Kpt. Baroše v Pardubicích. V rámci 
průzkumu byly zjištěny závady na základě, kterých je nezbytné okamžitě opětovně zredukovat zatížitelnost 
mostního objektu pro přejezd vozidel. Vydaným Opatřením obecné povahy pod č.j. MmP 82844/2022 OD-OSSUaD 
ze dne 13. července 2022 byla původní stanovená nosnost mostního objektu snížena pro přejezd vozidel s 
okamžitou hmotností max. 3,5 t, mimo vozidel MHD a IZS. Z nového diagnostického průzkumu vyplynulo, že je 
třeba u vozidel MHD a IZS omezit okamžitou hmotnost na max. 12 t.  Důvodem opatření je celkově zhoršený stav 
mostního objektu. Správní orgán stanovuje příslušné dopravní značení, kterým zajistí omezení přístupu na mostní 
objekt vozidlům s hmotností nad 3,5t. Tento zákaz nebude platit pro vozidla MHD (městská hromadná doprava), 
IZS (Integrovaný záchranný systém) a vozidlům DPMP a.s., avšak do okamžité hmotnosti vozidla max. 12 t. Navíc 
pohyb vozidel na mostním objektu bude zabezpečen vytvořením jednopruhového obousměrného provozu o šíři 
5,0 m do středu mostu, který bude vymezen lehkým dopravním značením. Doprava bude řízena světelnou 
signalizací z obou stran mostního objektu. Jelikož se jedná o vážný stav a je třeba situaci okamžitě řešit z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu, bude toto opatření obecné povahy vydáno bez stanoviska dotčeného orgánu, 
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Vzniklá situace a umístění příslušného dopravního značení však 
byly s dotčeným orgánem konzultovány. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, 
jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti druhým dnem vyvěšení na úřední desku Magistrátu města 
Pardubic (5.2.2023). 
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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  
 
Příloha: Situační plán 
 
 
Obdrží účastníci:  
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy 
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 
 
dotčené orgány: 
Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice, IČ: 00274046 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČ 63217066 
 
Na vědomí: 
Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, IČ: 25262572  
 
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. 
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po 
posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti. 
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení 
speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět. 

 
vypraveno dne: 
 
vyvěšeno dne: 3.2.2023  sejmuto dne: ............................................. 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 3.2.2023 
 
Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho 
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: 
 
 
.................................................................................................................  


