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Magistrát města Pardubic 

Odbor dopravy  Oddělení speciálního stavebního úřadu a 
dopravy 

nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 

 
 
 

 
Sp.zn.: MMP 18259/2021 OD-OSSUaD 
Čj.:       MmP 22937/2022  
Vyřizuje:  Bc. Jiří Kříž  
tel.: 466 859 366 
E-mail: jiri.kriz@mmp.cz 
 
V Pardubice 24. února 2022 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 
U S N E S E N Í 

Magistrát města Pardubice, odbor dopravy s působností silničního správního úřadu (dále jen: „silniční 
správní úřad“) oprávněný ke stanovení místní 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 obdržel dne 
17. února 2021 žádost společnosti IP stav s.r.o., Družstevní 139, 530 09 Pardubice, IČ: 62064339 o 
stanovení změny místní úpravy provozu na účelové komunikaci (průjezd mezi OD Kaufland a místní 
komunikaci Pod Vinicí) v ulici U Vinice v Pardubicích spočívající v umístění dopravního značení a 
dopravního zařízení a vjezdových závor. Doručením žádosti bylo dle ustanovení § 44 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní řád“) zahájeno řízení. 
Dne 11. března 2021 silniční správní úřad obdržel stanovisko Policie ČR k danému návrhu a následně 
dne 15. března 2021 vydal Opatření obecné povahy pod č.j. MmP 27892/2021 , kterým navrhl 
stanovení předmětného dopravního značení, dopravního zařízení a vjezdových závor dopravních 
značek.  Proti opatření obecné povahy č.j. MmP 27892/2021 byly v zákonné lhůtě (dle ust. §172 odst. 
5 správní řád) podány silničnímu správnímu orgánu námitky. Dne 9. února 2021 obdržel silniční správní 
úřad zpětvzetí návrhu, o který požádal samotný žadatel.  Silniční správní úřad rozhodl ve věci takto:   
 
v souladu s ustanovením § 66, odst. 1, písm. písm. a), správního řádu, se řízení ve věci stanovení změny 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici K Vinici v Pardubicích, 
 

z a s t a v u j e  

z důvodu, že žadatel požádal o zpětvzetí návrhu stanovení změny místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v ulici Lesní v obci Opatovice nad Labem. 
 
 
Odůvodnění 
Silniční správní úřad oprávněný ke stanovení místní 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 
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zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní  řád  obdržel dne 
17. února 2021 žádost společnosti IP stav s.r.o., Družstevní 139, 530 09 Pardubice, IČ: 62064339 o 
stanovení změny místní úpravy provozu na účelové komunikaci (průjezd mezi OD Kaufland a místní 
komunikaci Pod Vinicí) v ulici U Vinice v Pardubicích spočívající v umístění dopravního značení a 
dopravního zařízení a vjezdových závor. Doručením žádosti bylo dle ustanovení § 44 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „správní řád“) zahájeno řízení. 
Dne 11. března 2021 silniční správní úřad obdržel stanovisko Policie ČR k danému návrhu a následně 
dne 15. března 2021 vydal Opatření obecné povahy pod č.j. MmP 27892/2021, kterým navrhl stanovení 
předmětného dopravního značení, dopravního zařízení a vjezdových závor dopravních značek.  Proti 
opatření obecné povahy č.j. MmP 27892/2021 byly v zákonné lhůtě (dle ust. §172 odst. 5 správní řád) 
podány silničnímu správnímu orgánu námitky. Dne 9. února 2021 obdržel silniční správní úřad zpětvzetí 
návrhu, o který požádal samotný žadatel 
 
 
Silniční správní úřad s ohledem na výše uvedené, řízení ve věci stanovení změny místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích v ulici K Vinici v Pardubicích zastavuje, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení.  
 
 
Poučení 
Dle § 83 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15 dnů od doručení 
tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a 
silničního hospodářství prostřednictvím podání k Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, 
oddělení dopravy a pozemních komunikací. 
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu 
(tzv. obecné náležitosti podání) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v 
jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Dle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 
uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti 
nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit 
v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 
Dle § 37 odst. 2 správního řádu z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se 
navrhuje. Dále pak označení správního orgánu, jemuž je určeno. Fyzická osoba uvede v podání jméno, 
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 
3 správního řádu. 

Bc. Jiří Kříž                                                                                                                                                          
referent dopravy 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
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Účastníci řízení: 

- IP stav s.r.o., Družstevní 139, 530 09 Pardubice, IČ: 62064339 (DS) 

- Statutární město Pardubice – Úřad Městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 
Pardubice, IČ: 00274046 (DS) 

 
 
Dotčené orgány: 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 
72050250 (DS 
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