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I. Oznámení o zahájení správního řízení
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, jako
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení správního řízení ve věci
povolení úplné uzavírky silnice I/17
v km 37,090 – 37,135, v obci Kočí, v úseku od nemovitosti č.p. 2 po nemovitost č.p. 117, v místě křižovatky silnic
I/17 a III/3583 v celkové délce 45 m z důvodu realizace stavby: „Splašková kanalizace a ČOV Kočí“.
O uzavírku požádala dne 19.07.2022 společnost DOPA CZ s.r.o., IČO: 27519341, se sídlem náměstí
T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice, zastupující na základě plné moci ze dne 19.07.2022 společnost
INSTAV Hlinsko a.s., IČO: 25284959, se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko v Čechách.
Požadovaný termín uzavírky:
od 22.08.2022 (08:00 hod.) do 11.09.2022 (18:00 hod.)
Navržené objízdné trasy:
Osobní doprava a BUS:
I/17 – III/3584 Kočí – III/3585 Kočí – III/3585 Nabočany – III/35811 Nabočany – I/17, objízdná trasa bude
obousměrná, délka objízdné trasy 8 km
Nákladní doprava:
I/17 Kočí – I/37 (obchvat Chrudim – Slatiňany) – II/358 Orel - II/358 Zaječice – II/358 Chrast – II/355 Chrast –
II/355 Rosice – II/355 Přestavlky – II/355 Hrochův Týnec – I/17 Hrochův Týnec – I/17 Kočí, objízdná trasa bude
obousměrná, délka objízdné trasy 26 km
Objízdná trasa pro osobní dopravu ve směru Hrochův Týnec – Chrudim:
I/17 Hrochův Týnec – II/355 Hrochův Týnec – II/355 Stíčany – III/34041 Stíčany – III/34041 Vejvanovice
– III/34041 Úhřetice – II/340 Úhřetice – III/34038 Úhřetice – III/34038 Tuněchody – III/34038 Vestec
u Chrudimi – III/34026 Chrudim, objízdná trasa bude obousměrná, délka objízdné trasy 10 km
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II. Projednání dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, jako
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona
o pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích tímto
vyrozuměním projednává žádost:
a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a s vlastníky pozemních komunikací, po kterých
budou vedeny objízdné trasy,
b) s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
c) s provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha
d) s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové
komunikaci
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu Vám sdělujeme, že se k uvedenému návrhu můžete vyjádřit
do 7 pracovních dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. Pokud v této lhůtě neobdržíme žádnou odpověď, bere
se za to, že s předloženým návrhem souhlasíte.

III. Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Dále oznamujeme, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost
nahlédnout do spisového materiálu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. K tomu stanovujeme
lhůtu 3 pracovních dnů od ukončení výše uvedené lhůty pro podání vyjádření. Po uplynutí této 3 denní lhůty
správní orgán ve věci rozhodne. Správní orgán upozorňuje účastníky řízení, že tato 3 denní lhůta slouží pouze
k seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
připomínek k předloženému návrhu.
Nahlédnutí do spisového materiálu je možné u silničního správního úřadu, tj. odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice,
kanc. č. 307, a to v úřední dny Po a St 8-12, 13 -17 hodin, mimo úřední dny po předchozí telefonické dohodě na
tel. 466026172. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Přílohy:
Žádost o povolení úplné uzavírky
Plná moc
Přehledná situace
Situace – detail 1
Situace – detail 2 - 5
Situace – detail 6 – 8
Situace – detail 9 – 10
Situace – detail 11 - 14
Obdrží:
Účastníci řízení:
DOPA CZ s.r.o., náměstí T.G. Masaryka 52, 533 03 Dašice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 503 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
obec Kočí, Kočí 92, 538 61 Kočí
obec Nabočany, Nabočany 16, 538 62 Hrochův Týnec
obec Orel, Orel 38, 538 21 Slatiňany
obec Zaječice, Zaječice 4, 538 35 Zaječice
město Chrast, Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimi
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obec Rosice, Rosice 96, 538 34 Rosice u Chrasti
obec Přestavlky, Přestavlky 86, 538 62 Hrochův Týnec
město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec
obec Vejvanovice, Vejvanovice 11, 538 62 Hrochův Týnec
město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
obec Úhřetice, Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice
obec Tuněchody, Tuněchody 2, 537 01 Chrudim
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní
inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy (silniční správní úřad), Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice
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