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ROZHODNUTÍ
O POVOLENÍ UZAVÍRKY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný
silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“) podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b)
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“), po posouzení žádosti, kterou dne 05. 02. 2021 podala společnost MADOS
MT, s.r.o., IČ: 252 97 899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dále jen „žadatel“), po jejím
projednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, oddělením MS Litomyšl,
T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl – souhlasné vyjádření zn. SUSPK/1167/2021 ze dne 08. 02.
2021, s Dopravním inspektorátem KrŘ policie Pk, ÚO Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy –
stanovisko č.j. KRPE-10052-2/ČJ-2021-170906 ze dne 09. 02. 2021, s Obcí Poříčí u Litomyšle, IČ:
005 79 611, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Poříčí u Litomyšle – souhlasné vyjádření ze dne 15. 02.
2021, s Obcí Sebranice, IČ: 002 77 339, Sebranice 30, 569 62 Sebranice u Litomyšle - souhlasné
vyjádření ze dne 15. 02. 2021, s Obcí Horní Újezd, IČ: 005 79 521, Horní Újezd 1, 570 01 Litomyšl souhlasné vyjádření ze dne 16. 02. 2021, s Krajským úřadem Pardubického kraje, ODSH – oddělením
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti – vyjádření č.j. KrÚ 16006/2021 ze dne 19. 02. 2021 a
s Obcí Lubná, IČ: 002 76 952, Lubná 327, 569 63 Lubná - souhlasné vyjádření ze dne 26. 02. 2021,
rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) tak, že podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4
vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zákon o pozemních komunikacích
provádí,
I.

povoluje

úplnou uzavírku provozu na silnici III/3598 v obci Poříčí u Litomyšle – místní části Zrnětín, a to
v úseku od křižovatky sil. II/359 a III/3598 po konec obce směr Lubná, dl. cca 1,6 km;
II.

nařizuje

obousměrnou objízdnou trasu pro veškerou dopravu v tomto rozsahu:
 na křižovatce silnic II/359 a III/3598 v Poříčí u Litomyšle rovně po silnici II/359 na křižovatku
silnic II/359 a III/3596, zde vpravo po silnici III/3596 na křižovatku silnic III/3596 a III/36028
v Horním Újezdu, zde vpravo po silnici III/36028 na křižovatku silnic III/36028 a III/36025, zde
vpravo po silnici III/36028 na křižovatku silnic III/36028 a III/36029 v Sebranicích, zde vpravo po
silnici III/36029 na křižovatku silnic III/36029 a III/36031, zde vpravo po silnici III/36031 do
Lubné a naopak. Délka objížďky: cca 13 km.
Pro výše uvedenou uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Termín uzavírky: od 22. 03. 2021 do 30. 05. 2021. Žadatel je povinen vynaložit veškeré úsilí pro
maximální možné zkrácení doby uzavírky.
2. Uzavírka se povoluje z důvodu opravy silnice III/3598 v rámci akce „III/3598 Poříčí u Litomyšle
– Zrnětín, oprava silnice“.
3. Žadatel je povinen označit uzavírku provozu včetně případné objízdné trasy přenosným
dopravním značením dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
vydaného silničním správním úřadem pod č.j. MěÚ Litomyšl 009001/2021.
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4. Budou splněny následující podmínky vyjádření SÚS Pk, oddělení majetkové správy Litomyšl, zn.
SUSPK/1167/2021 ze dne 08. 02. 2021:
a. Uzavírka a objížďka bude odsouhlasena Policií České republiky.
b. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Dopravní značení, jeho
případné opravy po dobu trvání uzavírky a jeho odstranění zabezpečí žadatel o uzavírku na
svůj náklad.
c. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel o uzavírku zdokumentování stavu objízdné trasy, které
předá SÚS Pardubického kraje. Po skončení uzavírky bude provedeno porovnání stavu
objízdné trasy před a po uzavírce. Případné vzniklé škody na objízdné trase budou odstraněny
na náklad žadatele o uzavírku v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 zákona o pozemních
komunikacích.
d. Žadatel neprodleně odstraní případné závady ve sjízdnosti vzniklé na objížďce během trvání
uzavírky. Pokud to nebude možné, označí místo závady příslušnou dopravní značkou.
e. Termín uzavírky zasahuje do zimního období (01. 11. – 31. 03.). Po dobu uzavírky v zimním
období je třeba provést soulad s Plánem zimní údržby silnice v Pardubickém kraji – bude
projednáno a odsouhlaseno SÚS Pk, cestmistrovstvím v Litomyšli (Ing. David Jaška, mob.
728 339 407, e-mail: david.jaska@suspk.cz) a cestmistrovstvím v Poličce (Ing. Martin Heger,
mob. 602 128 977, e-mail: martin.heger@suspk.cz).
5. Budou splněny následující podmínky stanoviska Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pk, ÚO
Svitavy, č.j. KRPE-10052-2/ČJ-2021-170906 ze dne 09. 02. 2021:
a. Objízdná trasa bude označena přenosným dopravním značením podle „Přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích“, které vydá příslušný silniční správní úřad na základě
stanoviska Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pk, ÚO Svitavy, jako dotčeného orgánu ve
smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
v platném znění.
b. Poškození povrchu komunikací na objízdné trase bude po ukončení uzavírky uvedeno do
původního stavu.
6. Budou splněny následující podmínky vyjádření KrÚ Pardubického kraje, ODSH - oddělení
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, č.j. KrÚ 16006/2021 ze dne 19. 02. 2021:
a. Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkou 680824 (dopravce
Zlatovánek s.r.o.).
b. Na dobu uzavírky bude schválen výlukový jízdní řád.
c. Obousměrná objízdná trasa pro BUS: Polička – Sebranice – Lubná – otočení u zastávky
Lubná,,horní – zpět přes obec Lubná po sil. III/36031 – Sebranice – křiž. sil. III/36031 a
III/36029 – Horní Újezd – křiž. sil. III/36028 a III/3596 – II/359 – otočení u zastávky Poříčí u
Litomyšle a dále po své trase.
d. Na objízdné trase bude zajištěna zimní údržba.
e. Po dobu uzavírky se neobsluhují zastávky Lubná,,háj; Poříčí u Litomyšle,Zrnětín,rozc.; Poříčí
u Litomyšle,Zrnětín,kaple. Žadatel o uzavírku zajistí upozornění na stávající zastávky o jejich
neobsluhování.
f. Z důvodu neobsloužení zastávek Poříčí u Litomyšle,Zrnětín,rozc. a Poříčí u
Litomyšle,Zrnětín,kaple. Zhotovitel stavby zajistí svoz cestujících na zastávku Poříčí u
Litomyšle.
g. Po dobu uzavírky nejsou na lince 680824 garantovány přestupní vazby.
h. Zhotovitel využije všech dostupných prostředků ke zkrácení termínu uzavírky.
i. V případě změny termínu je nutné včas (min. 48 hod. předem) informovat dopravní úřad a
dopravce.
j. Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně
před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.
k. Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat
dopraví úřad a výše uvedené dopravce.
7. Označení uzavírky provozu zabezpečí žadatel o uzavírku na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto
značení po celou dobu trvání uzavírky. Po celou dobu trvání uzavírky bude žadatel pravidelně
provádět kontrolu správného rozmístění dopravního značení. Po skončení uzavírky provozu bude
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích k zajištění této
uzavírky neprodleně odstraněno.
Žadatel zabezpečí včasné informovaní složek IZS před každou změnou průjezdnosti stavbou.
Při akci nesmí dojít k poškození uvedené pozemní komunikace nebo jejího příslušenství. Veškeré
případné poškození musí být neprodleně nahlášeno jejímu vlastníku/správci.
V souladu s § 24 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na náhradu
případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Žadatel zabezpečí po celou dobu přístup k sousedním nemovitostem a provozovnám v uzavřeném
úseku, včetně označení případné obchozí trasy chodců.
Žadatel uvědomí s dostatečným časovým předstihem dotčené osoby o uzavření provozu na
předmětné komunikaci. Dotčený obecní/městský úřad uvědomí občany o uzavírce způsobem
v místě obvyklým.
Orgánům Policie ČR je vyhrazeno právo kontroly značení, případně jiné úpravy silničního
provozu, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Pokud by mělo dojít ke změnám oproti rozsahu uvedenému v tomto rozhodnutí, musí být podána
nová žádost s uvedením změn a jejich odůvodnění.
Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti: Ing.
Jindřich Samek (MADOS MT, s.r.o., IČ: 252 97 899), tel. 702 151 837.

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto
rozhodnutí změnit nebo zrušit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat.
Odůvodnění:
Silniční správní úřad na základě žádosti žadatele podané dne 05. 02. 2021 zahájil správní řízení ve
věci povolení úplné uzavírky provozu na silnici III/3598 v obci Poříčí u Litomyšle – místní části
Zrnětín, a to v úseku od křižovatky sil. II/359 a III/3598 po konec obce směr Lubná. Důvodem je
realizace opravy předmětné silnice v rámci akce „III/3598 Poříčí u Litomyšle – Zrnětín, oprava
silnice“.
Silniční správní úřad spolu se žádostí obdržel grafický návrh, dne 15. 02. 2021 obdržel souhlasné
stanovisko Dopravního inspektorátu KrŘ policie Pk, ÚO Svitavy, souhlasné vyjádření Správy a
údržby silnic Pk, oddělení MS Litomyšl, souhlasné vyjádření Obce Sebranice a souhlasné vyjádření
Obce Poříčí u Litomyšle, dne 16. 02. 2021 obdržel souhlasné vyjádření Obce Horní Újezd, dne 19. 02.
2021 obdržel vyjádření k autobusové dopravě KrÚ Pardubického kraje, ODSH – oddělení silničního
hospodářství a dopravní obslužnosti a dne 26. 02. 2021 obdržel i souhlasné vyjádření Obce Lubná.
Z uvedených podkladů silniční správní úřad vycházel při rozhodování a stanovení podmínek tohoto
rozhodnutí.
Dne 26. 02. 2021 silniční správní úřad oznámil účastníkům řízení jeho zahájení, a protože
disponoval i všemi potřebnými podklady, oznámil jim i možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Všichni účastníci řízení převzali oznámení a ve stanovené lhůtě (5 dnů) nevyužili práva na vyjádření
se k podkladům rozhodnutí.
Silniční správní úřad tak s přihlédnutím ke všem shromážděným podkladům posoudil výše
uvedenou žádost a neshledal důvody, které by bránily jejímu kladnému vyřízení při dodržení
stanovených podmínek, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 až 86 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, prostřednictvím Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.

- Otisk úředního razítka -
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Mgr. Rostislav Šimon v. r.
referent odboru místního
a silničního hospodářství

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
 MADOS MT, s.r.o., IČ: 252 97 899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (žadatel)
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, oddělení majetkové správy Litomyšl,
T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl
 Obec Poříčí u Litomyšle, IČ: 005 79 611, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Poříčí u Litomyšle
 Obec Horní Újezd, IČ: 005 79 521, Horní Újezd 1, 570 01 Litomyšl
 Obec Sebranice, IČ: 002 77 339, Sebranice 30, 569 62 Sebranice u Litomyšle
 Obec Lubná, IČ: 002 76 952, Lubná 327, 569 63 Lubná
Dotčené orgány:
 KrŘ policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova
1907/2, 568 14 Svitavy
 Krajský úřad Pardubického kraje, IČ: 708 92 822, odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice
Na vědomí
 ZZS Pardubického kraje, IČ: 691 72 196, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ: 708 85 869, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
 Zlatovánek spol. s.r.o., IČ: 150 36 278, Starohradská 407, 572 01 Polička

Příloha:
 Grafický návrh „III/3598 POŘÍČÍ U LITOMYŠLE – ZRNĚTÍN, OPRAVA SILNICE, DIO –
ÚPLNÁ UZAVÍRKA“ (1 strana A4)
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