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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic
I. třídy, příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po projednání s vlastníkem komunikace, která má být uzavřena
– Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správou Pardubice ze dne 01.02.2021, dále po projednání s vlastníky komunikací, po
nichž bude vedena objízdná trasa Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno ze dne 1.2.2021 zn. 16P/1.2/21-22200,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava ze dne 16.02.2021, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice ze dne
01.02.2021, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy, oddělení Litomyšl ze dne 04.02.2021
zn. SUSPK/1115/2021, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Brno ze dne 11.02.2021, po projednání s obcemi,
na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka - obec Sebranice ze dne 18.02.2021, obec
Kunštát ze dne 02.02.2021, obec Rozseč nad Kunštátem ze dne 01.02.2021, obec Hodonín 01.02.2021, městys
Štěpánov nad Svratkou ze dne 01.02.2021, město Bystřice nad Pernštejnem ze dne 03.02.2021, město Nové Město
na Moravě ze dne 22.02.2021, obec Radňovice ze dne 18.02.2021, město Žďár nad Sázavou ze dne 03.02.2021, městys
Vojnův Městec ze dne 01.02.2021, městys Krucemburk ze dne 25.02.2021, město Ždírec nad Doubravou ze dne
01.02.2021, město Hlinsko ze dne 04.02.2021, obec Krouna ze dne 04.02.2021, obec Borová ze dne 02.02.2021, město
Polička ze dne 02.02.2021, obec Květná ze dne 25.02.2021, město Svitavy ze dne 02.02.2021, obec Hradec nad Svitavou
ze dne 12.02.2021, město Březová nad Svitavou ze dne 03.03.2021, obec Brněnec ze dne 03.02.2021, obec Rozhraní
ze dne 01.03.2021, město Letovice ze dne 09.02.2021, obec Skrchov ze dne 01.03.2021,obec Stvolová ze dne
25.02.2021, obec Roubanina ze dne 17.02.2021, obec Slatina ze dne 03.02.2021, obec Březina ze dne 09.02.2021, obec
Křenov ze dne 03.02.2021, obec Pohledy ze dne 10.02.2021, obec Sklené ze dne 10.02.2021, obec Bělá nad Svitavou
ze dne 18.02.2021, obec Vítějeves ze dne 22.02.2021, městys Svojanov ze dne 02.02.2021, obec Bohuňov ze dne
10.02.2021, obec Horní Poříčí ze dne 16.02.2021, obec Prostřední Poříčí ze dne 03.02.2021, obec Křetín ze dne
18.02.2021, dále po projednání s provozovatelem dráhy - Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec
Králové ze dne 08.02.2021, zn. 2588/2021-SŹDC-OŘ-HKR-ST PCE, Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství
Brno ze dne 04.02.2021 a po projednání s příslušnými orgány Policie České republiky – Krajské ředitelství Policie
Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát ze dne 12.01.2021, č.j. KRPE-2780-2/ČJ-2021-170906,
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát ze dne 01.02.2021,
č.j. KRPB-7355-5/ČJ-2021-060106, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní
inspektorát ze dne 19.01.2021, č.j. KRPJ-4071-1/ČJ-2021-161406-DING, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina,
Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát ze dne 10.02.2021, č.j. KRPJ-13620-1/ČJ-2021-161606-MULL,
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát ze dne 03.03.2021,
č.j. KRPE-9594-3/ČJ-2021-170306 rozhodl v řízení o žádosti žadatele – GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 416 02 901, se sídlem
Švédská 324/5, 620 00 Brno, zastupující na základě plné moci ze dne 04.01.2021 společnost Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s., IČO: 252 53 361, se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice podané dne 04.02.2021 ve věci povolení
úplné uzavírky silnice I/43 v obci Rozhraní a částečné uzavírky silnice I/43 v obci Rozhraní a v obci Brněnec, Chrastová
Lhota, takto:
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Podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 67 - § 69 správního
řádu
I. povoluje na základě žádosti žadatele – GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 416 02 901, se sídlem Švédská 324/5,
620 00 Brno zastupující na základě plné moci ze dne 04.01.2021 společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
IČO: 252 53 361, se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
a) úplnou uzavírku silnice I. třídy č. 43 v km cca 44,6 v obci Rozhraní, u nemovitosti čp. 7 v místě autobusové zastávky
Rozhraní, Vilémov, silniční propustek ev. č. 43-p-003 v termínu od 01.04.2021 (7:00 hod.) do 04.04.2021 (24:00 hod.)
z důvodu provádění stavebních prací, realizace stavby: I/43 za Stvolovou u BUS zastávky, propustek ev. č. 43-p-003
b) částečnou uzavírku (jeden jízdní pruh) silnice I. třídy č. 43 v km cca 44,6 v obci Rozhraní, u nemovitosti čp. 7 v místě
autobusové zastávky Rozhraní, Vilémov, silniční propustek ev. č. 43-p-003 v termínu od 05.04.2021 (0:00 hod.)
do 09.04.2021 (18:00 hod.) z důvodu provádění stavebních prací, realizace stavby: I/43 za Stvolovou u BUS zastávky,
propustek ev. č. 43-p-003
c) částečnou uzavírku (jeden jízdní pruh) silnice I. třídy č. 43 v km cca 46,6 v obci Brněnec, Chrastová Lhota
u nemovitosti čp. 23, před zastávkou Brněnec, Chrastová Lhota, silniční propustek ev. č. 43-p-001 v termínu
od 05.04.2021 (0:00 hod.) do 09.04.2021 (18:00 hod.) z důvodu provádění stavebních prací, realizace stavby: I/43
u Chrastové Lhoty za odbočkou, propustek ev. č. 43-p-001
II. nařizuje objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bodě Ia) výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou
objízdnou trasou:
a) pro vozidla nad 7,5 t: ze silnice I/43 na Kunštát po I/19 Rozseč nad Kunštátem, Štěpánov nad Svratkou, Bystřice nad
Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, déle po I/37 Ždírec nad Doubravou dále po I/34 Hlinsko,
Borová, Polička, Svitavy, objízdná trasa bude obousměrná
b) pro vozidla do 7,5 t ve směru na Svitavy: Letovice – II/368 Březina, Křenov – II/366 Pohledy, Sklené
c) pro vozidla do 7,5 t ve směru na Brno: Brněnec, II/363 Bělá nad Svitavou – II/364 Starý Svojanov, Předměstí – II/365
Bohuňov, Horní Poříčí, Křetín, Vranová, Letovice
d) pro linky pravidelné autobusové dopravy: I/43 (u nemovitosti čp. 8) – místní komunikace p.č. 8/4
k.ú. Rozhraní u nemovitosti čp. 35 výjezd na I/43
V případě bodu Ib) a Ic) bude provoz v místě stavby veden kyvadlově po volné polovině vozovky a řízen v době Po – So
7:00 hod. – 17:00 hod. proškolenými pracovníky stavby a mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením
a přenosným dopravním značením
za následujících podmínek:
1. Uzavírka a objízdné trasy v celém svém úseku a na všech křižovatkách budou řádně označeny přenosným dopravním
značením a dopravním zařízením dle "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích", které vydal Krajský
úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 16.02.2021, č.j. KrÚ 14953/2021-Ky a dne
26.02.2021, č.j. KrÚ 17998/2021, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy dne 05.03.2021, č.j.
JMK 36318/2021, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 22.02.2021, č.j.
KUJI 10264/2021/Há/DZp/10 ODSH 28/2021, Městský úřad Boskovice, odbor dopravy dne 24.02.2021, č.j.
DMBO 3728/2021/DOP, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem dne 04.02.2021, č.j. BYS 2152/2021, Městský úřad
Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí ze dne 12.02.2021, zn. MUNMNM/3134/2021/1, Městský úřad
Moravská Třebová, odbor dopravy dne 17.02.2021, č.j. MUMT 05003/2021/OD2, Městský úřad Hlinsko, stavební úřad
– úsek silničního hospodářství dne 19.02.2021, č.j. Hl 10642/2021/SÚ, Městský úřad Svitavy, odbor dopravy dne
18.02.2021, č.j. 8871-21/OD-zdm/3828-2021, Městský úřad Polička, odbor dopravy dne 17.02.2021, č.j.
MP/04182/2021. Dopravní značení a dopravní zařízení, jejich případné opravy po dobu trvání uzavírky a jejich
odstranění zabezpečí žadatel o uzavírku na svůj náklad.
2. Žadatel před zahájením uzavírky zajistí na své náklady pořízení pasportizace komunikací, po kterých bude vedena
objízdná trasa. Po dobu trvání uzavírky žadatel zajistí sledování stavu objízdných tras. Případné závady
ve sjízdnosti komunikací na objízdných trasách žadatel o uzavírku okamžitě nahlásí příslušnému správci,
se kterým se dohodne na způsobu jejich odstranění. Poruchy a škody, které vzniknou v souvislosti s uzavírkou silnice,
musí být odstraněny na náklad žadatele o uzavírku dle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
Pokud to nebude možné, označí místo závady příslušnou dopravní značkou.
3. Žadatel zajistí na své náklady pořízení pasportizace železničního přejezdu P7039 – dr. km 56,843 – křížení se sil. I/19
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před začátkem a po ukončení uzavírky. V případě poškození přejezdové konstrukce bude po investorovi akce
požadována přiměřená náhrada škody. Na objízdné trase leží dále železniční přejezdy P6847 (km 6,640), P6858 (km
17,059), P6865 (km 21,323), P6890 (km 28,109), P6896 (km 30,380) a P6913 (km 39,521) na sil. I/34, Svitavy – Hlinsko
(trať Svitavy – Žďárec u Skutče), v případě jejich poškození vlivem zvýšené zátěže na objízdné trase budou přejezdové
a související konstrukce uvedeny do původního stavu.
4. Před uzavírkou a po uzavírce bude v městyse Krucemburk žadatelem o uzavírku provedena pasportizace všech
kanalizačních poklopů umístěných v silnici I/37 a pasportizace okolních nemovitostí u silnice I/37. Pasportizace bude
předána před zahájením objížďky na úřad městyse. Po ukončení uzavírky a objížďky bude svoláno jednání žadatele
o uzavírku, Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice a zástupce městyse Krucemburk. V případě, že bude evidentní
porušení některých poklopů (praskliny, zatlačené poklopy, prasklé prstence a okolí), opraví je žadatel o uzavírku,
případně Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako vlastník silnice I/37 na své náklady.
5. Předmětný úsek uzavřené komunikace musí být omezen na nejkratší možnou dobu – po dobu provádění prací, které
vyžadují uzavírku. Žadatel o uzavírku je povinen využít všech možností ke zkrácení doby úplné uzavírky.
6. Skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky (dopravního omezení) žadatel bezodkladně oznámí Regionálnímu
středisku vojenské dopravy Hradec Králové (prap. Rudolf Bartoš, Kateřina Obermajerová, telefon č. 973 251 517,
973 251 519, fax 973 251 530, e-mail: Bartosr@army.cz, nebo ruvdhk@seznam.cz) a na Národní dopravní informační
centrum (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na č. 596 663 550-3, nebo e-mailem
(s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz a dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství (telefon č. 724 652 037).
7. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení uzavírky a objízdných tras je: p. Petr Jelínek, DiS., společnost
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., tel. 724 966 148.
8. Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována mezikrajskou linkou č. 640384 (dopravce ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s.) a linkou Jihomoravského kraje č. 273. Po celou dobu trvání úplné uzavírky (01.04.2021– 04.04.2021) silnice
I/43 bude objízdná trasa autobusů zajišťujících provoz spojů linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
spojujících území Jihomoravského a Pardubického kraje vedena po místní komunikaci obce Rozhraní p.p.č. 8/4
k.ú. Rozhraní. Místní komunikace obce Rozhraní, po které bude vedena objízdná trasa autobusů linkové osobní
dopravy, bude v případě potřeby stavebně upravena tak, aby po ní byl průjezd autobusů linkové osobní dopravy možný
a bezpečný. Celá objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude obousměrně vyklizena od všech stojících
a parkujících vozidel dopravními značkami B28 „Zákaz zastavení“, aby po ní byl průjezd autobusů linkové osobní
dopravy možný. Stávající autobusová zastávka Rozhraní, Vilémov pro směr do Letovic bude dočasně přemístěna
za křižovatku s místní komunikací p.p.č. 8/4 k.ú. Rozhraní, naproti nemovitosti čp.7. Stávající autobusová zastávka
Rozhraní, Vilémov pro směr do Moravské Chrastové bude dočasně přemístěna před křižovatku s místní komunikací
p.p.č. 8/4 k.ú. Rozhraní, před nemovitost čp. 8.
Po celou dobu trvání částečné uzavírky (05.04.2021 – 09.04.2021) silnice I/43 budou autobusy linkové osobní dopravy
vedeny částečně uzavřenými úseky silnice I/43, kyvadlově po volné polovině vozovky. Na vozovce silnice I/43 zůstane
volný jízdní pruh dostatečné šířky, aby po něm mohl projet autobus. Stávající autobusové zastávky Rozhraní, Vilémov
pro oba směry budou dočasně přemístěny před a naproti nemovitost čp. 162.
Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením uzavírky
seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost. Při nerealizování nebo zkrácení termínu uvedené
uzavírky je žadatel povinen předem informovat dopravní úřad a výše uvedené dopravce.
9. Objízdné trasy neumožňují přepravu nadměrného nákladu dle ustanovení vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech,
rozměrech a spojitosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Případnou možnost převedení nadměrného nákladu přes
staveniště (podle druhu nadměrné přepravy) je nutno projednat se stavbyvedoucím zhotovitele a vlastníkem silnice
I/43 – Ředitelství silnic a dálnic ČR.
10. Přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku musí být umožněn. Žadatel o uzavírku v případě nezbytného
omezení dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí je povinen oznámit prokazatelně a včas tuto skutečnost jejich
vlastníkům či uživatelům.
11. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením zahájení a ukončení uzavírky, název
a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
12. Orgánům Policie ČR - DI je vyhrazeno právo kontroly značení, případně jiné úpravy silničního provozu, pokud to
bude vyžadovat veřejný zájem.
13. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství má vyhrazené právo v případě neplnění
podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce a objížďce.
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Účastníci řízení:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002
GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, 62000 Brno, IČO: 41602901
(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1/ správního řádu)

Pardubice,

IČO:

25253361,

zastoupený

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, IČO: 70932581
Obec Sebranice, Sebranice 149, 67931 Sebranice u Boskovic, IČO: 00280917
Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 67972 Kunštát na Moravě, IČO: 00280470
Obec Hodonín, Hodonín 25, 67975 výdejní místo Černovice, IČO: 00637271
Městys Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 23, 59263 Štěpánov nad Svratkou, IČO: 00295558
Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900
Obec Radňovice, Radňovice 61, 59231 Nové Město na Moravě, IČO: 00545422
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841
Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 59101 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295761
Městys Krucemburk, Krucemburk, nám. Jana Zrzavého 13, 58266 Krucemburk, IČO: 00267716
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 58263 Ždírec nad Doubravou, IČO: 00268542
Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko v Čechách, IČO: 00270059
Obec Krouna, Krouna 218, 53943 Krouna, IČO: 00270334
Obec Borová, Borová 100, 56982 Borová u Poličky, IČO: 00276430
Město Polička, Palackého nám. 160, 57201 Polička, IČO: 00277177
Obec Květná, Květná 92, 57201 Polička, IČO: 00276898
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy, IČO: 00277444
Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 59601 Hradec nad Svitavou, IČO: 00579530
Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 56902 Březová nad Svitavou, IČO: 00483869
Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 56904 Brněnec, IČO: 00276464
Obec Rozhraní, Rozhraní 74, 56903 Rozhraní, IČO: 00277282
Obec Stvolová, Stvolová 39, 67961 Letovice, IČO: 00532185
Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice, IČO: 00532177
Město Letovice, Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 67961, Letovice, IČO: 00280518
Obec Roubanina, Roubanina 4, 67961 Letovice, IČO: 00532169
Obec Slatina, Slatina 54, 56943 Jevíčko, IČO: 00277363
Obec Březina, Březina 81, 56923 Březina u Moravské Třebové, IČO: 00276472
Obec Křenov, Křenov 26, 56922 Křenov, IČO: 00276871
Obec Pohledy, Horní Hynčina 89, 56802 Svitavy, IČO: 00277151
Obec Sklené, Sklené 57, 56802 Svitavy, IČO: 00277355
Obec Bělá nad Svitavou, Bělá nad Svitavou 215, 56905 Bělá nad Svitavou, IČO: 00579459
Obec Vítějeves, Vítějeves 65, 56906 Vítějeves, IČO: 00277576
Městys Svojanov, Svojanov 25, 56973 Svojanov, IČO: 00277452
Obec Bohuňov, Bohuňov 49, 56904 Brněnec, IČO: 00276413
Obec Horní Poříčí, Horní Poříčí 77, 67962 Křetín, IČO: 00280232
Obec Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 9, 67962 Křetín, IČO: 00637785
Obec Křetín, Křetín 100, 67962 Křetín, IČO: 00280402
Správa železnic, státní organizace, Dláždění 1003/7, 11000 Praha 1, IČO: 70994234
(účastníci řízení podle § 27 odst. 2/ správního řádu)
O d ů v o d n ě n í:
Dne 04.02.2021 podala společnost GEFAB CS, spol. s r.o., IČO: 41602901, se sídlem Švédská 324/5, 62000 Brno
zastupující na základě plné moci ze dne 04.01.2021 společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361,
se sídlem K Vápence 2677, 53002 Pardubice zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení úplné uzavírky
silnice I. třídy č. 43 v km cca 44,6 v obci Rozhraní, u nemovitosti čp. 7 v místě autobusové zastávky Rozhraní, Vilémov,
silniční propustek ev. č. 43-p-003 v termínu od 01.04.2021 (7:00 hod.) do 04.04.2021 (24:00 hod.) z důvodu provádění
stavebních prací, realizace stavby: I/43 za Stvolovou u BUS zastávky, propustek ev. č. 43-p-003, částečnou uzavírku
(jeden jízdní pruh) silnice I. třídy č. 43 v km cca 44,6 v obci Rozhraní, u nemovitosti čp. 7 v místě autobusové zastávky
Rozhraní, Vilémov, silniční propustek ev. č. 43-p-003 v termínu od 05.04.2021 (0:00 hod.) do 09.04.2021 (18:00 hod.)
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z důvodu provádění stavebních prací, realizace stavby: I/43 za Stvolovou u BUS zastávky, propustek ev. č. 43-p-003
a částečnou uzavírku (jeden jízdní pruh) silnice I. třídy č. 43 v km cca 46,6 v obci Brněnec, Chrastová Lhota
u nemovitosti čp. 23, před zastávkou Brněnec, Chrastová Lhota, silniční propustek ev. č. 43-p-001 v termínu
od 05.04.2021 (0:00 hod.) do 09.04.2021 (18:00 hod.) z důvodu provádění stavebních prací, realizace stavby: I/43
u Chrastové Lhoty za odbočkou, propustek ev. č. 43-p-001.
Žádost obsahovala náležitosti stanovené v ustanovení § 39 vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb. a byla dostatečným
podkladem pro vydání rozhodnutí. Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána
s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníky pozemních komunikací, po nichž má být vedena
objížďka, dále s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka, s provozovatelem
dráhy a s příslušnými územními odbory Policie České republiky. Žádost byla též projednána s místně příslušnými
dopravními úřady ve věcech pravidelné linkové autobusové dopravy.
Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro její posouzení, upustil silniční správní úřad v souladu
s ustanovením § 49 správního řádu od místního šetření a ústního jednání, neboť nebylo ke splnění účelu řízení
a uplatnění práv účastníků nezbytné.
Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ustanovení § 27 správního řádu a v souladu s ustanovením § 24 zákona
o pozemních komunikacích.
V průběhu řízení byl městysem Svojanov vznesen nesouhlas s vedením objízdné trasy v následujícím znění.
Městys Svojanov nesouhlasí s vedením jednosměrné objízdné trasy po silnici II/364, která je navržena přes Svojanov.
Důvodem nesouhlasu je především špatný stav komunikace II/364. Komunikace zejména pak nosné opěrné zdi jsou
z důvodu letitého neřešení rozpadlé a již nyní dle vypracovaného statického posouzení jsou v havarijním stavu
a nebezpečné. Po letošní zimě bude nutné na několika místech komunikaci uzavřít nebo zúžit, a to do doby nežli dojde
k opravě těchto zdí. Na takovouto komunikaci je tedy nemožné naplánovat objízdnou trasu. Plánovaná objízdná trasa je
rovněž zbytečně dlouhá, může vést přes Vítějeves.
K danému nesouhlasu správní orgán uvádí. Zákon o pozemních komunikacích v ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) ukládá
silničnímu správnímu úřadu předloženou žádost o uzavírce projednat mj. s obcí, na jejímž zastavěném území má být
nařízena objížďka, nestanovuje však, že obec musí s předloženou žádostí vyslovit souhlas. Úplná uzavírka s objízdnou
trasou je vzhledem k požadovanému rozsahu stavebních prací požadována pouze na minimální počet dní (4 dny)
a z důvodu nižší intenzity dopravy bude uzavírka probíhat o víkendu). Přes městys Svojanov je navržena objízdná trasa
pouze pro motorová vozidla do 7,5 t. Vozidla nad 7,5 t budou vedena po silnicích I. tříd, tedy mimo zastavěné území
městyse Svojanov. Uvedená komunikace II/364 je v majetku Pardubického kraje. Za technický stav komunikace
odpovídá její vlastník, resp. majetkový správce - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která je pověřená výkonem
vlastnických práv k silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji. Tato organizace ve svém vyjádření ze dne 04.02.2021,
zn. SUSPK/1115/2021 s navrženými objízdnými trasami včetně silnice II/364 vyslovila souhlas. Podle sdělení správce
komunikace byla v minulosti část zmiňovaných opěrných zdí již zrekonstruována. Vlastník uvedené silnice II/364
vedoucí přes Svojanov připravuje její rekonstrukci. V současné době má vlastník silnice vyhotovenou projektovou
dokumentaci a požádáno u speciálního stavebního úřadu o vydání společného povolení. Z důvodu možného zhoršení
stavebně technického stavu komunikací, dotčených objízdnými trasami žadatel na své náklady v souladu s podmínkou
č. 2 tohoto rozhodnutí provede před zahájením uzavírky a převedením dopravy na objízdné trasy pasportizaci stavu
komunikací dotčených uzavírkou a objízdnými trasami.
K délce objízdné trasy a jejímu možnému zkrácení přes obec Vítějeves silniční správní úřad uvádí, že v případě uzavírky
silnic I. tříd jsou objízdné trasy přednostně vedeny po silnicích II. tříd, tedy po silnicích, které jsou určeny pro dopravu
mezi okresy. Přes obec Vítějeves vede silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení
na ostatní pozemní komunikace.
Připomínky ostatních účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.
Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak ve výroku uvedeno.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy
ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství. První den lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti
Za vydané rozhodnutí nebyl, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen
správní poplatek.
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 53002 Pardubice, zastoupený GEFAB CS, spol. s r.o.,
Švédská 324/5, 62000 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
Obec Sebranice, Sebranice 149, 67931 Sebranice u Boskovic
Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 67972 Kunštát na Moravě
Obec Hodonín, Hodonín 25, 67975 výdejní místo Černovice
Městys Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 23, 59263 Štěpánov nad Svratkou
Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě
Obec Radňovice, Radňovice 61, 59231 Nové Město na Moravě
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou
Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 59101 Žďár nad Sázavou
Městys Krucemburk, Krucemburk, nám. Jana Zrzavého 13, 58266 Krucemburk
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 58263 Ždírec nad Doubravou
Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko v Čechách
Obec Krouna, Krouna 218, 53943 Krouna
Obec Borová, Borová 100, 56982 Borová u Poličky
Město Polička, Palackého nám. 160, 57201 Polička
Obec Květná, Květná 92, 57201 Polička
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy
Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 59601 Hradec nad Svitavou
Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 56902 Březová nad Svitavou
Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 56904 Brněnec
Obec Rozhraní, Rozhraní 74, 56903 Rozhraní
Obec Stvolová, Stvolová 39, 67961 Letovice
Město Letovice, Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice
Obec Skrchov, Skrchov 19, 67961 Letovice
Obec Roubanina, Roubanina 4, 67961 Letovice
Obec Slatina, Slatina 54, 56943 Jevíčko
Obec Březina, Březina 81, 56923 Březina u Moravské Třebové
Obec Křenov, Křenov 26, 56922 Křenov
Obec Pohledy, Horní Hynčina 89, 56802 Svitavy
Obec Sklené, Sklené 57, 56802 Svitavy
Obec Bělá nad Svitavou, Bělá nad Svitavou 215, 56905 Bělá nad Svitavou
Obec Vítějeves, Vítějeves 65, 56906 Vítějeves
Městys Svojanov, Svojanov 25, 56973 Svojanov
Obec Bohuňov, Bohuňov 49, 56904 Brněnec
Obec Horní Poříčí, Horní Poříčí 77, 67962 Křetín
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Obec Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 9, 67962 Křetín
Obec Křetín, Křetín 100, 67962 Křetín
Správa železnic, státní organizace, Dláždění 1003/7, 11000 Praha 1
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 56814
Svitavy
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 31, 67801
Blansko
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát,
nám. Republiky 69, 59120 Žďár nad Sázavou
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, Nádražní 59, 58001
Havlíčkův Brod
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 53720
Chrudim
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínské náměstí 3, 60182 Brno
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 58601 Jihlava
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 53002 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 61400 Brno
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 58604 Jihlava
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 53003 Pardubice
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1d, 62500 Brno
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 58601 Jihlava
ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Červený Mlýn 1538, 66601 Tišnov
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 56200 Ústí nad Orlicí
RETROBUS, s.r.o., Olomoucká 419/207a, 79607 Držovice
Na vědomí (dotčené orgány a instituce):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové (e-mail)
Regionální úřad Hradec Králové, Centra vojenské dopravy, Hradec Králové (e-mail)
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní
obslužnosti (e-mail)
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