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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství

Číslo jednací:
KrÚ 72838/2022
Spisová značka: SpKrÚ 66393/2022 ODSH OSH
Vyřizuje:
Mgr. Jiří Dobruský
Telefon:
466026172
E-mail:
jiri.dobrusky@pardubickykraj.cz
Datum:

13.09.2022

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 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 vlastníkem komunikace, která má být uzavřena – Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Pardubice, jako právnickou osobou oprávněnou hospodařit se silnicemi I. třídy, dále po projednání
s vlastníky komunikací, po nichž budou vedeny objízdné trasy – Ředitelství silnic a dálnic ČR, město Svitavy
a Pardubický kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy, oddělení
Litomyšl, po projednání s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka
– město Svitavy, město Litomyšl, město Polička, obec Květná, po projednání s provozovatele dráhy – Správa
železnic, státní organizace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát rozhodl v řízení o žádosti žadatele
- město Svitavy, IČO: 00277444, se sídlem T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, zastoupené na základě plné moci
ze dne 16.08.2022 společností DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice
podané dne 16.08.2022 ve věci povolení úplné uzavírky silnice I. třídy č. 34 ve Svitavách, kde dalšími účastníky
správního řízení jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390; Pardubický kraj, IČO: 70892822, zastoupený
správcem komunikace Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, město Svitavy,
IČO: 00277444, město Litomyšl, IČO: 00276944, město Polička, IČO: 00277177, obec Květná, IČO: 00276898
a Správa železnic, IČO: 70994234 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
I. povoluje na základě podané žádosti žadatele - město Svitavy, IČO: 00277444, se sídlem
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, zastoupené na základě plné moci ze dne 16.08.2022 společností
DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice

úplnou uzavírku
silnice I. třídy č. 34, v km 196,9 – 197,1 Svitavy, ul. T.G. Masaryka v úseku od místní komunikace
T.G. Masaryka (výjezd na I/34 u nemovitosti č.p. 30) po okružní křižovatku silnic I/34 a II/366
a ul. Poličská v úseku od okružní křižovatky silnic I/34 a II/366 po objekt Základní školy č.p. 1638 z důvodu
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pořádání kulturně společenské akce – Oslavy 130. výročí Langerovy vily v celkové délce
cca 200 m dne 16.09.2022 v čase od 19:00 hod. do 24:00 hod.
II. nařizuje objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí,
se stanovenými objízdnými trasami:
Pro vozidla nad 3,5 t:
silnice I/43 Svitavy (ul. Školní, Bezručova, Lanškrounská, Jana Želivského, Hlavní)
- I/43 Lačnov
– I/35 Litomyšl – II/360 Litomyšl (ul. Mařákova, J.E. Purkyně) – II/360 Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí, Lezník
– II/360 Polička (ul. T. Novákové, Tyršova, Husova), silnice I/34 Polička, Květná, Svitavy, objízdná trasa bude
obousměrná, délka objízdné trasy cca 50 km
Pro vozidla do 3,5 t a BUS – silnice I/34:
silnice I/34 Svitavy (ul. Poličská) – místní komunikace ul. Myslbekova (Svitavy) – místní komunikace (Svitavy)
ul. Dvořákova – místní komunikace (Svitavy) ul. Richarda Kloudy – silnice I/34 Svitavy (T.G. Masaryka), objízdná
trasa bude obousměrná, délka objízdné trasy cca 600 m
Pro vozidla do 3,5 t a BUS – silnice II/366:
Silnice II/366 Svitavy (ul. Sokolovská) – místní komunikace ul. Riegrova (Svitavy) – místní komunikace
ul. Milady Horákové (Svitavy) – I/43 Svitavy (ul. Školní), objízdná trasa bude obousměrná, délka objízdné trasy
cca 1 km
za následujících podmínek:
1. Uzavírka a objízdné trasy budou označeny přenosným dopravním značením dle "Stanovení přechodné úpravy
na pozemních komunikacích", které v dané věci vydal příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích na základě stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu, Územní odbor Svitavy, jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77,
odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
2. V příštích letech nebude ze strany majetkového správce dotčené silnice I. třídy (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
vydán souhlas s uzavírkou silnice I. třídy pro pořádání jakýchkoliv kulturních a sportovních akcí.
3. Uzavírka bude omezena na nejkratší možnou dobu. Bude dodržen čas uzavírky a provoz co nejdříve obnoven.
4. V průběhu akce, ani během prací souvisejících s její organizací, nesmí dojít k poškození, nebo znečištění
dotčené silnice a jejich součástí. Umístění dopravního značení a dopravního zařízení v místě uzavírky
a na objízdných trasách, včetně provádění kontrol jeho správného umístění, příp. oprav dopravního značení
a následné odstranění značení bezprostředně po ukončení kulturní akce zajistí žadatel o uzavírku na své náklady.
5. Žadatel neprodleně odstraní případné závady ve sjízdnosti na pozemních komunikacích dotčených uzavírkou
a objízdnými trasami vzniklé během trvání uzavírky. Pokud to nebude možné, označí místo závady příslušnou
dopravní značkou.
6. Během uzavírky bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem.
7. Uzavírkou budou dotčené linky č. 680801, 680809, 680811 (dopravce BusLine Pardubicko s.r.o.) a linky
č. 680828, 680036 (dopravce ZDAR, a.s.). Výlukové jízdní řády se nebudou schvalovat, bude docházet
ke zpoždění, nejsou garantovány přestupní vazby a návaznosti. Nebude obsloužena zastávka Svitavy,,Národní
dům – bez náhrady. Žadatel o uzavírku zajistí informace na zastávku o jejím neobsluhování.
Objízdná trasa značená, obousměrná – pro směr Polička: sil. I/34 – MK ul. Richarda Kloudy – ul. Dvořákova
– ul. Myslbekova – I/34.
Objízdná trasa značená, obousměrná – pro směr Litomyšl: sil. I/34 – sil. I/43 ul. Školní – MK ul. Milady Horákové
– ul. Riegrova – sil. II/366.
Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit nebo upravit. V případě
jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky a jiné) s dopadem d dopravní obslužnosti je nutné včas
(minimálně 3 pracovní dny předem) informovat dopravní úřad příp. dopravce. Se změnami provozu na linkách,
které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní
nebo městský úřad a cestující veřejnost.
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8. Objízdná trasa neumožňuje 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 (podle druhu nadměrného nákladu) je nutné projednat s vlastníky pozemních komunikací,
po kterých je vedena objízdná trasa.
9. Žadatel o uzavírku je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
10. Skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky (dopravního omezení) žadatel bezodkladně oznámí
Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové (Kateřina Obermajerová, telefon č. 973 251 517,
973 251 519, fax 973 251 530, e-mail: obermajerovak@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).
11. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení akce je: Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy,
tel. 604 202 406.
12. Orgánům Policie ČR 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, oddělení silničního hospodářství
má vyhrazené právo v případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení
o uzavírce a objížďce.
Účastníci řízení:
Město Svitavy, IČO: 00277444, se sídlem T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, zastoupené na základě plné moci
ze dne 16.08.2022 společností DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice
(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1/ správního řádu)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, IČO: 65993390
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČO: 00276944
Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO: 00277177
Obec Květná, Květná 92, 572 01 Polička, IČO: 00276898
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234
(účastníci řízení podle § 27 odst. 2/ správního řádu)
O d ů v o d n ě n í:

Dne 16.08.2022 podala společnost DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01
Boskovice, zastupující na základě plné moci ze dne 16.08.2022 žadatele město Svitavy, IČO: 00277444, se sídlem
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení úplné uzavírky silnice
I. třídy č. 34 v km 196,9 – 197,1 Svitavy, ul. T.G. Masaryka v úseku od místní komunikace T.G. Masaryka
(výjezd na I/34 u nemovitosti č.p. 30) po okružní křižovatku silnic I/34 a II/366 a ul. Poličská v úseku
od okružní křižovatky silnic I/34 a II/366 po objekt Základní školy č.p. 1638 z důvodu pořádání kulturně
společenské akce – Oslavy 130. výročí Langerovy vily v celkové délce cca 200 m dne 16.09.2022 v čase
od 19:00 hod. do 24:00 hod.
Žádost obsahovala náležitosti stanovené v ustanovení § 39 vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb. a byla dostatečným
podkladem pro vydání rozhodnutí.
Součástí žádosti byla plná moc uzavřená mezi městem Svitavy a společností DoZBos s.r.o., dále souhlas Ředitelství
silnic a dálnic ČR, jako vlastníka komunikace, která má být uzavřena; situace návrhu dopravně inženýrského
opatření a stanovisko příslušného orgánu Policie České republiky.
Správní orgán písemností ze dne 18.08.2022, č.j. KrÚ 66938/2022 v souladu s ustanovení § 47 odst. 1 správního
řádu oznámil zahájení správního řízení, projednal žádost v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích, a to s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako majetkovým správcem komunikace, která
má být uzavřena a zároveň majetkovým správcem pozemních komunikacích, po kterých budou vedeny objízdné
trasy; se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, jako majetkovým správcem komunikací, po kterých bude
vedena objízdná trasa; s městem Svitavy, jako vlastníkem komunikací, po kterých budou vedeny objízdné trasy
a zároveň obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízeny objízdné trasy; s městem
Litomyšl, městem Polička a obcí Květná, jako obcemi na jejichž zastavěných územích má být nařízena objížďka;
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se Správou železnic, státní organizace, jako provozovatelem dráhy a s příslušným orgánem Policie České republiky
– Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát; dále s Městským
úřadem Svitavy, odbor dopravy, s Městským úřadem Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství
a Městským úřadem Polička, odbor dopravy, jako příslušnými silničními správními úřady ve věcech silnic II., III. tříd
a místních komunikací a Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství,
oddělení dopravní obslužnosti, jako příslušným dopravním úřadem ve věcech pravidelné linkové autobusové
dopravy.
Ze strany žadatele byla podaná žádost dne 01.09.2022 doplněna o vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického
kraje zn. SUSPK/9174/2022 ze dne 16.08.2022, souhlas města Litomyšl ze dne 23.08.2022 a souhlas města Polička
ze dne 23.08.2022.
V souladu s ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu poskytl účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k vyjádření
se k zahájenému správnímu řízení a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu též možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro její posouzení, upustil silniční správní úřad v souladu
s ustanovením § 49 správního řádu od ústního jednání a ohledání na místě, 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.
Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak ve výroku uvedeno.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Připomínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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.
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství

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 objízdné trasy
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, se sídlem 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
Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Obec Květná, Květná 92, 572 01 Polička
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní
inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Městský úřad Polička, odbor dopravy, Palackého 160, 572 01 Polička
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
BusLine Pardubicko s.r.o., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily

ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

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 dopravní obslužnosti (e-mail)
Krajský úřad Pardubického kraje, kancelář hejtmana, oddělení komunikace a vnějších vztahů (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.

