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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 

ODBOR DOPRAVY

Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu  
 

Spis zn..:  SZ_MMP 30831/2023  
Čj.:  MmP  40114/2023 
vyřizuje:   Bc. Jiří Kříž, oprávněná úřední osoba 
telefon:    466 859 366 
e-mail:   jiri.kriz@mmp.cz 

 
 V Pardubicích dne 22. března 2023 
 
k vyvěšení: 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046 
 

V e ř e j n á   v y h l á š k a 
 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 
připomínek nebo námitek 

 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích podle 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“, 
podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ve smyslu § 
77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích 

 
oznamuje zahájení řízení o 

 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  
 

Návrh opatření obecné povahy spočívá ve změně místní úpravy provozu na místních komunikacích, jedná se o 
umístění dopravního značení před vjezdem do objektu Věznice Pardubice v ulici Věry Junkové v Pardubicích.  
  
Žadatel:   Magistrát města Pardubic, nám. Republiky 12,. 530 21 Pardubice, IČ: 00274046 
 
V souvislosti s tímto, je navrženo užití dopravních značek: 
 

• VDZ č. V12c 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude 
vyžadovat veřejný zájem. 
 
 
Dopravní značení a zařízení proveďte jako:  stálé vodorovné dopravní značky 
Velikost dopravního značení:    základní rozměrová řada 
Provedení dopravního značení:    retroreflexní 
Důvod:  zajistit bezpečný vjezd/výjezd vozidel IZS 
Odpovědnost za řádné provedení úpravy:  Ing. Oto Doležal, tel. 777 137 239, Služby města Pardubic a.s., IČ:  
                                                                                       252 62 572, Hůrka 1803, 530 12 Pardubice 
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Odůvodnění: 
 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) na základě podnětu Vězeňské služby ČR, 
Věznice Pardubice, Husova 194, 533 44 Pardubice navrhl místní úpravu provozu před vjezdem do objektu Věznice 
Pardubice v ulici Věry Junkové v Pardubicích. Důvodem návrhu je umožnit bezproblémový příjezd/výjezd vozidel 
IZS do/z objektu věznice.  
K návrhu místní úpravy provozu obdržel Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, souhlasné stanovisko 
dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, vydané pod č.j. 
KRPE-20884-2/ČJ-2023-170606 ze dne 8. března 2023. 
Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
zpracoval návrh ve shora uvedeném znění.  

 
Poučení: 

 
Podle ustanovení § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí podávat 
připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp. v případě vlastníků nemovitostí písemné odůvodněné námitky. 
Vlastníkům k tomu správní řád určuje lhůtu 30 dnů. Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od 
dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní 
orgán, a to v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení 
na úřední desce. K později uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu nelze 
prominout.  
 
 
 
 
Bc. Jiří Kříž                                                                           „otisk úředního razítka“ 
referent odboru dopravy  
 
příloha: situace umístění dopravního značení  
 
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a 
na úřední desce městského obvodu Pardubice III. 
 
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. 
Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, oddělení 
speciálního stavebního úřadu a dopravy, zpět. 
 
 
vyvěšeno dne: 22.3.2023  sejmuto dne: ............................................. 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 22.3.2023 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup: 
 
...................................................................................................................  
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