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MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 535 
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz 
Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu 
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211 

 
Spis. zn.: CR 003767/2021  Pe  
Č. j.: CR 018302/2021 ODP/Šu 
Váš dopis ze dne  
Vaše značka:  
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5 
Počet listů: 3 
Počet příloh: 35 
 
Vyřizuje: Šupíková Jana 
Tel.: 469 657 506 
E-mail: jana.supikova@chrudim-city.cz 
 
V Chrudimi dne: 6.4.2021 
 
 

Veřejná vyhláška 
 

O p a t ř e n í   o b e c n é   p o v a h y 
 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný 
silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 5 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a současně jako příslušný správní úřad dle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „správní úřad“), na základě 
návrhu podaného dne 19.01.2021 společností Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. 
(IČO 25292081), se sídlem Sečská ul. 809, 537 01 Chrudim (dále i „navrhovatel“), 
doplněného o vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství police Pardubického 
kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (dále i „policie“) ze dne 
23.02.2021 pod č.j. KRPE-11173-2/ČJ-2021-170306, a po oznámení návrhu opatření obecné 
povahy ze dne 26.02.2021 pod č.j. CR 011782/2021 ODP/Šu veřejnou vyhláškou, vydává v 
souladu s ustanovením § 171 a § 173 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), opatření obecné povahy, kterým 

I. dle ustanovení § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), 

dočasně zakazuje stání 

silničních vozidel na místních komunikacích (dále i „MK“), které se nacházejí na území 
města Chrudim, a které jsou situovány v místě (ulice, náměstí) dle příloh č.1 – č.33 a č.35, 

II. dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 361/2000 Sb.“), 

stanoví přechodnou úpravy provozu 



na MK dle bodu I., a to umístěním přenosných svislých dopravních značek (dále i „DZ“) 
- „Zóna s dopravním omezením“ (č. IZ 8a) se symbolem DZ „Zákaz stání“, s nápisem 
„BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ, 7 – 18 h“ (dle skutečného 
času omezení) a údajem o časové platnosti (kalendářní den v roce 2021 – 
DD.MM.RRRR), 
- „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IZ 8b) se symbolem DZ „Zákaz stání“, s 
nápisem „BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ, 7 – 18 h“ (dle 
skutečného času omezení) a údajem o časové platnosti (kalendářní den v roce 2021 – 
DD.MM.RRRR). 

Dočasný zákaz stání na MK dle bodu I. (příloh č.1 - č.33 a č.35) se povoluje  a  přechodná 
úprava provozu na pozemních komunikacích dle bodu II. se stanoví k provedení údržby MK 
(zejména čištění komunikací a parkovišť a obnova vodorovného dopravního značení), a to 
v termínu od 14.04.2021 do 04.06.2021. 

Při realizaci shora uvedeného dočasného zákazu stání a shora uvedené přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, resp. při realizaci údržby MK a s ní souvisejícím 
umístění výše uvedených DZ, zajistí navrhovatel mimo jiného i dodržení níže uvedených 
podmínek: 
1) Pokud není uvedeno jinak či v případě absence některých parametrů, bude provedení a 

umístění výše uvedených DZ v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s 
účinností od 1.8.2013), TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích (s účinností od 1.4.2015), ČSN EN 12899-1 až ČSN EN 12899-5 a dle ČSN 
EN 1436, ve znění pozdějších změn a doplňků. Na pozemních komunikacích nebo jejich 
součástech (chodníky) určených pro pěší provoz i v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

2) Označení shora uvedených MK shora uvedenými DZ, resp. umístění uvedených DZ na 
daných MK bude provedeno nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu stání. 

3) Každé umístění uvedených DZ na některé z daných MK, resp. každé provádění 
údržbových prací na MK je navrhovatel povinen předem oznámit správnímu úřadu, a to na 
emailovou adresu jana.supikova@chrudim-city.cz,. 

4) V případě využití ustanovení § 19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. bude o odstranění 
silničního vozidla z MK informována Policie ČR, Územní odbor Chrudim nebo Městská 
policie Chrudim, příp. bude odstranění provedeno za asistence policie. 

5) Předmětná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována na 
náklady navrhovatele, tzn., že navrhovatel provede či zajistí umístění uvedených DZ na 
dané MK v souladu s tímto opatřením. Za stav přechodné úpravy provozu ručí navrhovatel 
po celou dobu platnosti opatření. 

6) Odpovědnou osobou navrhovatele za dodržení tohoto opatření je pan Ing. Vlastimil 
Korbel, telefonní spojení 734 796 369. 

7) DZ bude užito v souladu s ustanovením § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu 
nezbytně nutnou; po skončení platnosti či dřívějším ukončení údržbových prací bude DZ 
neprodleně odstraněno. 

8) Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje 
právo vydané „Opatření obecné povahy“, resp. přechodnou úpravu provozu na 
předmětných MK provedenou shora uvedenými DZ změnit nebo doplnit, pokud to bude 
vyžadovat naléhavá situace nebo veřejný zájem. 



Odůvodnění: 

Navrhovatel - společnost Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. (IČO 25292081), se 
sídlem Sečská 809, 537 01 Chrudim, pověřená vlastníkem MK (Město Chrudim) k provádění 
některých údržbových prací na pozemních komunikacích v jeho vlastnictví, předložil dne 
19.01.2021 Městskému úřadu Chrudim, Odboru dopravy, oddělení dopravy a komunikací 
jako příslušnému správnímu úřadu návrh na vydání dočasného zákazu stání na místních 
komunikacích specifikovaných v připojených přílohách č.1 – č.35. V těchto přílohách je 
uvedena i doba dočasného zákazu stání a návrh přechodné úpravy provozu. Důvodem 
předloženého návrhu je  výkon údržby MK (tzv. „blokové čištění“), které mají být v uvedené 
době vyčištěny a je nutné, aby na vozovkách MK v době jejich čištění nestála žádná silniční 
vozidla, která by jinak bránila efektivnímu výkonu čištění komunikací. 
Podaná žádost byla mimo jiného doplněna i o písemné vyjádření policie k předmětné 
přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ze dne 23.02.2021 pod č.j. KRPE-
11173-2/ČJ-2021-170306. 

Správní úřad na základě obdrženého návrhu zahájil správní řízení směřující k vydání opatření 
obecné povahy dle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., protože neprovedením údržby 
předmětných MK po zimním období by došlo k narušení veřejného pořádku. 

Na základě výše uvedených podkladů, kdy správní úřad vycházel především z obsahu návrhu 
navrhovatele, zpracoval správní úřad návrh opatření obecné povahy, ve kterém specifikoval 
jak DZ užité pro předmětnou přechodnou úpravu provozu na MK, tak i MK, na kterých má 
být dočasně zakázáno stání silničních vozidel. 
Následně správní úřad doručil návrh opatření obecné povahy (vydaný dne 26.02.2021 pod č.j. 
CR 011782/2021 ODP/Šu) veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 a v souladu s § 172 
zákona č. 500/2004 Sb. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu Chrudim v době od 26.02.2021 do 24.03.2021 a dále také způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska Městského úřadu Chrudim). 

V návrhu opatření obecné povahy vyzval správní úřad v souladu s ustanovením § 172 zákona 
č. 500/2004 Sb. dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly u správního úřadu písemně 
své připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Ve stanovené lhůtě neobdržel správní úřad žádné připomínky nebo námitky, a ani nová 
stanoviska (vyjádření). 

Předložený návrh, písemné vyjádření policie i zveřejněný návrh opatření obecné povahy tvoří 
podklady tohoto řízení. 

Vzhledem k výše uvedenému Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a 
komunikací v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní orgán dbá, aby 
přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného 
případu, jakož i to, aby v rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů 
nevznikaly nedůvodné rozdíly), ustanovením § 19a zákona č. 13/1997 Sb. a ustanovením § 77 
odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a postupem dle části šesté (§ 171 a následující) 
zákona č. 500/2004 Sb. stanovil přechodnou úpravu provozu na MK a dočasně na nich 
zakázal stání silničních vozidel tak, jak je shora uvedeno. 

Rozhodnutí o námitkách 

V uvedené lhůtě dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. nebyly žádné písemné 
námitky uplatněny. 



Odůvodnění rozhodnutí o námitkách 

V uvedené lhůtě dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. nebyly žádné písemné 
námitky uplatněny.  
 
 

Poučení: 

 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. podat 
opravný prostředek. 
Dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. nabývá opatření obecné povahy 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce. 
 
 
 
 
   „otisk úředního razítka“ 

         Jana Šupíková v.r. 
                        oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
Přílohy: č.1 – č.33 Návrh přechodné úpravy provozu – Blok č. 1 - 33 –  rozpis ulic (místních 

komunikací) 
č.34 Detail DZ 
č.35 Seznam ulic 

 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, 
který písemnost doručuje (Městský úřad Chrudim) a zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................  Sejmuto dne: .............................. 
 
 
 
........................................................................................ 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření 
na úřední desce a jeho následné sejmutí a jeho zveřejnění 
umožňující dálkový přístup 
 
 



 
 
Obdrží: 

- dotčené osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou 
vyhláškou, a to v souladu s § 25 téhož zákona vyvěšením písemnosti (opatření) na úřední 
desce správního úřadu a současně její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup 

- Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., IDDS: a6p6i78 
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor 

Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
- Městská policie Chrudim, Resselovo náměstí 1, 537 01 Chrudim 
- Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická 67, 537 16 Chrudim, který 

se tímto žádá o vyvěšení opatření na úřední desce úřadu po dobu 15-ti dnů, o jeho 
zveřejnění umožňující dálkový přístup a o jeho následné zaslání zpět, a to s vyznačením dne 
vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky 
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Příloha č.35 k č.j.: 018302/2021 ODP/Šu 
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