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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 ustanovení § 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 vlastníky komunikací, které mají být
uzavřeny – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, jako právnickou osobou oprávněnou hospodařit se silnicemi
I. třídy, ze dne 18.06.2020, Pardubický kraj, zastoupený majetkovým správcem komunikací – Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl č.j. SUSPK/8551/2020 ze dne 19.06.2020, dále po projednání
s vlastníky komunikací, po nichž budou vedeny objízdné trasy – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice ze dne
18.06.2020, Pardubický kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy
Litomyšl č.j. SUSPK/8551/2020 ze dne 19.06.2020, Jihomoravský kraj, zastoupený majetkovým správcem komunikací
– Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 25.06.2020, město Moravská Třebová č.j.
MUMT 18538/2020/OD2 ze dne 23.06.2020, dále po projednání s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena
uzavírka město Moravská Třebová č.j. MUMT 18538/2020/OD2 ze dne 23.06.2020, s obcemi, na jejichž zastavěném
území má být nařízena objížďka město Moravská Třebová č.j. MUMT 18538/2020/OD2 ze dne 23.06.2020, obec
Linhartice č.j. OÚ/432/2020 ze dne 18.06.2020, , obec Rozstání ze dne 01.07.2020, obec Městečko Trnávka ze dne
24.06.2020, obec Chornice ze dne 18.06.2020, město Jevíčko ze dne 19.06.2020, město Velké Opatovice ze dne
29.06.2020, obec Bělá u Jevíčka č.j. BJ/374/20 ze dne 29.06.2020, obec Březina zn. OUBR/0369/2020 ze dne
30.06.2020, obec Křenov ze dne 18.06.2020, obec Dlouhá Loučka ze dne 19.06.2020, obec Útěchov a po projednání
s příslušnými orgány Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy,
Dopravní inspektorát č.j. KRPE-43670-2/ČJ-2020-170906 ze dne 15.06.2020 a Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát č.j. KRPB-115130-3/ČJ-2020-060106 ze dne 22.06.2020 rozhodl
v řízení o žádosti žadatele společnosti DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01
Boskovice podané dne 26.06.2020 ve věci povolení částečné uzavírky silnice I. třídy č. 35 a úplné uzavírky silnice II. třídy
č. 368 v Moravské Třebové, kde dalšími účastníky správního řízení jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390;
Pardubický kraj, IČO: 70892822, zastoupený správcem komunikace Správou a údržbou silnic Pardubického kraje,
IČO: 00085031, Jihomoravský kraj, zastoupený správcem komunikací Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
IČO: 70932581, město Moravská Třebová, IČO: 00277037, obec Linhartice, IČO: 00276936, obec Rozstání,
IČO: 00277291, obec Městečko Trnávka, IČO: 00276987, obec Chornice, IČO: 00276993, město Jevíčko, IČO: 00276791,
město Velké Opatovice, IČO: 00281247, obec Bělá u Jevíčka, IČO: 00484164, obec Březina, IČO: 00276472, obec Křenov,
IČO: 00276871, obec Dlouhá Loučka, IČO: 00276588 a obec Útěchov, IČO: 00579653, takto:
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
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povoluje
na základě žádosti žadatele společnosti DoZBos s.r.o., IČO: 293 72 381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17,
680 01 Boskovice
a) částečnou uzavírku silnice I. třídy č. 35 v km 190,0 (polovina okružní křižovatky v místě křižovatky se silnicí II. třídy
č. 368 směr Křenov) v Moravské Třebové z důvodu provádění stavebních prací – oprava prstence
a krytu vozovky kruhové křižovatky II. etapa, v celkové délce cca 100 m, v termínu od 07.07.2020 do 31.08.2020
b) úplnou uzavírku silnice II. třídy č. 368 v místě křižovatky se silnicí I. třídy č. 35 v Moravské Třebové směr Křenov
z důvodu provádění stavebních prací – oprava prstence a krytu vozovky kruhové křižovatky II. etapa, v celkové délce
cca 20 m, v termínu od 07.07.2020 do 31.08.2020.
Silniční provoz na silnici I/35 v místě okružní křižovatky bude přenosným dopravním značením sveden do jednoho
jízdního pruhu a řízen přenosným světelným signalizačním zařízením a přenosným dopravním značením.
V návaznosti na úplnou uzavírku silnice II/368 uvedenou v písmenu b) výroku tohoto rozhodnutí se pro:
1. osobní dopravu do 3,5 t a linkovou autobusovou dopravu směr od obce Křenov směr Moravská Třebová nařizuje
objížďka se stanovenou objízdnou trasou: místní komunikace Dvorní – silnice III/36825 Jevíčská, Gorazdova – výjezd
na silnici II/368 Brněnská, délka objízdné trasy cca 2,0 km
2. osobní dopravu do 3,5 t a linkovou autobusovou dopravu od obce Křenov směr Svitavy nařizuje objížďka
se stanovenou objízdnou trasou: III/36826 Boršov, délka objízdné trasy cca 5,5 km.
3. pro nákladní vozidla nad 3,5 t nařizuje obousměrná objížďka se stanovenou objízdnou trasou: I/35 – II/371
Linhartice – Rozstání – Městečko Trnávka – Lázy – Chornice – II/366 Jevíčko – II/372 Velké Opatovice – III/3742 Velké
Opatovice – Smolná – III/36612 Bělá u Jevíčka – II/368 Březina – Šnekov, Křenov, Dlouhá Loučka - Útěchov, délka
objízdné trasy cca 38,0 km
za následujících podmínek:
1. Uzavírka a objízdné trasy budou označeny přenosným dopravním značením dle "Stanovení přechodné úpravy
na pozemních komunikacích" čj. KrÚ 49249/2020, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy
a silničního hospodářství dne 30.06.2020, č.j. MUMT 18950/2020/OD2, které vydal Městský úřad Moravská Třebová,
odbor dopravy dne 26.06.2020 a č.j. DMBO 13587/2020/DOP, které vydal Městský úřad Boskovice, odbor dopravy dne
29.06.2020. Uvedená stanovení byla vydána na základě stanovisek Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
Dopravního inspektorátu, ÚO Svitavy a Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát.
2. Objízdná trasa bude řádně označena předepsaným způsobem (bude označena v celém jejím průběhu a na všech
křižovatkách). Policie ČR – dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit dopravní značení pro
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
3. Uzavřená část komunikace musí být omezena na nejkratší možnou dobu. Případné úpravy silnic II. a III. třídy, jejich
součástí a příslušenství nutné z důvodu objížďky provede žadatel o uzavírku na svůj náklad.
4. Poškození povrchu komunikací na objízdných trasách bude po ukončení uvedeno do původního stavu.
5. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel o uzavírku zdokumentování stavu objízdných tras (silnic II. a III. třídy), které
předá Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, příp. Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje.
Po skončení uzavírky bude provedeno porovnání stavu objízdné trasy před a po uzavírce. Případné vzniklé škody
na objízdných trasách budou odstraněny na náklad žadatele o uzavírku v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
6. Žadatel neprodleně odstraní případné závady ve sjízdnosti vzniklé na objížďce během trvání uzavírky. Pokud to
nebude možné, označí místo závady příslušnou dopravní značkou.
7. Dle potřeby bude Správa a údržba silnic Pardubického kraje požadovat osazení příslušného dopravního značení (B4)
na objízdné trase na křižovatkách se silnicemi III. třídy tak, aby bylo zamezeno nákladní dopravě nad 3,5 t zkracovat
si objízdnou trasu po ostatních silnicích III. třídy.
8. Na mostě 372-004 bude pomocí směrových desek Z4 zajištěno svedení provozu do jednoho jízdního pruhu, provoz
řízen SDZ, v případě problémů bude doplněno o řízení pomocí semaforu.
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9. Během uzavírky bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem.
10. Uzavírkou budou dotčeny autobusové linky č. 680880 a 680861 (stávající dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.).
Ze směru od Útěchova pojedou autobusy po objízdné trase ul. Dvorní, ul. Jevíčská a Gorazdova dále již dle jízdního
řádu.
11. Zastávka Moravská Třebová,,Lidl bude dočasně zrušena. Žadatel na tuto zastávku umístí informaci o jejím dočasném
neobsluhování.
12. Zastávka Moravská Třebová,,Brněnská bude dočasně přesunutá před penzion Best (a naproti). Žadatel zajistí
dočasné přesunutí zastávky a informaci na původní zastávku o jejím přesunutí.
13. Výlukové jízdní řády autobusových linek dotčených uzavírkou nebudou schvalovány. Objízdnou trasou dojde
k navýšení cca 1,2 km na spoji. V případě změny termínu uzavírky je nutné včas informovat všechny dopravce
a dopravní úřad. 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
uvedené uzavírky má žadatel povinnost předem informovat dopravní úřad pro autobusovou dopravu a uvedeného
dopravce.
14. Objízdná trasa podmínečně umožňuje přepravu nadměrného nákladu dle ustanovení vyhlášky č. 209/2018 Sb.,
o hmotnostech, rozměrech a spojitosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, podle konkrétního druhu nadměrné
přepravy a po projednání s vlastníky pozemních komunikací.
15. Žadatel o uzavírku je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
16. 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, 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).
17. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení prací je: p. Jaroslav Renza, stavbyvedoucí společnosti
Skanska a.s., tel. 737 257 362.
18. 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.
Účastníci řízení:
DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, IČO: 293 72 381
(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1/ správního řádu)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, IČO: 659 93 390
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 000 85 031
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Komenského 1685/2, 67801 Blansko
Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 002 77 037
Obec Linhartice, Linhartice 134, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00276936
Obec Rozstání, Rozstání 80, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00277291
Obec Městečko Trnávka, Městečko Trnávka 5, 569 41 Městečko Trnávka, IČO: 00276987
Obec Chornice, Jevíčská 41, 569 42 Chornice, IČO: 00276993
Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČO: 00276791
Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, IČO: 00281247
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko, IČO: 00484164
Obec Březina, Březina 81, 569 23 Březina u Moravské Třebové, IČO: 00276472
Obec Křenov, Křenov 26, 569 22 Křenov, IČO: 00276871
Obec Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka 97, 569 43 Jevíčko, IČO: 00276588
Obec Útěchov, Útěchov 65, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00579653
(účastníci řízení podle § 27 odst. 2/ správního řádu)
Odůvodnění:
Dne 26.06.2020 podala společnost DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice
zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení částečné uzavírky silnice I. třídy č. 35 v km 190,0 (polovina
okružní křižovatky v místě křižovatky se silnicí II. třídy č. 368 směr Křenov) v Moravské Třebové a úplné uzavírky silnice
II. třídy č. 368 v místě křižovatky se silnicí I. třídy č. 35 směr Křenov v Moravské Třebové v termínu od 07.07.2020
do 31.08.2020 z důvodu provádění stavebních prací – oprava prstence a krytu vozovky kruhové křižovatky II. etapa.
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Žádost obsahovala náležitosti stanovené v ustanovení § 39 vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb. a byla dostatečným
podkladem pro vydání rozhodnutí.
Požadovaná uzavírka se týká územního obvodu více silničních správních úřadů (silnice I/35 - Krajský úřad Pardubického
kraje, silnice II/368 - Městský úřad Moravská Třebová). Po dohodě silničních správních úřadů
a s přihlédnutím k tomu, že nejdelší část uzavírky je na silnici I. třídy přísluší rozhodování Krajskému úřadu
Pardubického kraje. Městský úřad Moravská Třebová bude mít v tomto řízení postavení dotčeného správního úřadu.
Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako vlastníkem
komunikace, která má být uzavřena a vlastníkem komunikací, po kterých bude vedena objízdná trasa; se Správou
a údržbou silnic Pardubického kraje, jako majetkovým správcem komunikace, která bude uzavřena
a majetkovým správcem komunikací, po kterých budou vedeny objízdné trasy; se Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, jako majetkovým správce komunikací, po kterých bude vedena objízdná trasa; s městem
Moravská Třebová, jako vlastníkem místních komunikací, po kterých budou vedeny objízdné trasy a zároveň obcí,
na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka, s obcí Linhartice, obcí Rozstání, obcí
Městečko Trnávka, obcí Chornice, městem Jevíčko, městem Velké Opatovice, obcí Bělá u Jevíčka, obcí Březina, obcí
Křenov, obcí Dlouhá Loučka, obcí Útěchov, jako obcemi, na jejichž zastavěném území má být nařízena objížďka
a s příslušnými orgány Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje a Krajské ředitelství
policie Jihomoravského kraje.
Podmínky účastníků řízení, týkající se povolení uzavírky a nařízení objížďky vč. podmínek příslušných orgánů policie
České republiky správní orgán převzal do výrokové části tohoto rozhodnutí. Požadavky účastníků řízení, týkající se
doplnění dopravního značení na objízdných trasách budou řešeny samostatným řízením (stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích), které povede příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích.
Součástí podané žádosti bylo dále vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, jako příslušného dopravního úřadu
pro autobusovou vnitrostátní dopravu vydané dne 18.06.2020 pod č.j. KrÚ 46006/2020.
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 nebyly účastníky řízení vzneseny námitky. Připomínky 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.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

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.
Příloha:

Situace s vyznačením uzavírky a objízdných tras
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Komenského 1685/2, 67801 Blansko
Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 002 77 037
Obec Linhartice, Linhartice 134, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00276936
Obec Rozstání, Rozstání 80, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00277291
Obec Městečko Trnávka, Městečko Trnávka 5, 569 41 Městečko Trnávka, IČO: 00276987
Obec Chornice, Jevíčská 41, 569 42 Chornice, IČO: 00276993
Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČO: 00276791
Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice, IČO: 00281247
Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Jevíčko, IČO: 00484164
Obec Březina, Březina 81, 569 23 Březina u Moravské Třebové, IČO: 00276472
Obec Křenov, Křenov 26, 569 22 Křenov, IČO: 00276871
Obec Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka 97, 569 43 Jevíčko, IČO: 00276588
Obec Útěchov, Útěchov 65, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00579653
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46,
537 20 Chrudim
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 31,
678 01 Blansko
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, Náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí
Na vědomí:
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)

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

