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MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA 

odbor dopravy 
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička 

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička 

Sp.zn.: MP/20241/2022                                                           V Poličce dne 23. 08. 2022 

Č.j.: MP/20731/2022 

Vyřizuje: Miroslav Halamka DiS.                                                

Tel.: 461 723 875                                  

Email: urad@policka.org       

 

R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, ve věcech 

silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích dle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě 

žádosti, ze dne 16. 08. 2022, kterou podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., 

IČO: 480 35 599, se sídlem Tovární 1112, 537 01 Chrudim (dále jen "žadatel" – účastník 

řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 

o povolení úplné uzavírky silnice III/35724 v obci Borová, od st. 4,5 km po st. 5,1 km, 

v celkové délce 600 m, při akci: „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš“, 

pro veškerou dopravu v obou směrech (mimo vozidel IZS, rezidentů a vozidel stavby, 

pro která bude v uzavřeném úseku objízdná trasa, vedena po místních a účelových 

komunikacích), v intravilánu obce Borová, v územním obvodu ORP Městského úřadu 

Polička, po projednání s vlastníkem uzavřeného úseku pozemní komunikace, tj. Správa 

a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

(dále jen "SÚS Pk" – účastník řízení podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních 

komunikacích) a s obcemi, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo 

nařízena objížďka tj. Obec Borová, IČO: 00276430, Borová 100, 569 82 Borová (dále jen 

"Obec Borová" – účastník řízení podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních 

komunikacích), Obec Oldřiš, IČO: 00277070, Oldřiš 132, 569 82 Borová (dále jen "Obec 

Oldřiš" – účastník řízení podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích) 

s Policií ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, 

Dopravního inspektorátu, č.j. KRPE-72067-3/ČJ-2022-170906 ze dne 11. 08. 2022, 

p o v o l u j e 

podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle § 39 jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 67 – 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 

uzavírku silnice III/35724  

v obci Borová, od st. 4,5 km po st. 5,1 km, v celkové délce 600 m za těchto podmínek: 

 

1. Druh uzavírky: úplná - pro veškerou dopravu v obou směrech (mimo vozidel IZS, 

rezidentů a vozidel stavby, pro která bude v uzavřeném úseku objízdná trasa, vedena 

po místních a účelových komunikacích). 

2. Důvod uzavírky: k zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci 

realizace akce: „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš“.  

3. Termín uzavírky: od 07. 09. 2022 (středa) do 11. 10. 2022 (úterý). 
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4. Místo omezení: silnice III/35724 v obci Borová, od st. 4,5 km po st. 5,1 km, 

v celkové délce 600 m. 

5. Objízdná trasa: obousměrná, vedena po silnici I/34 Borová – Polička a po II/353 

Polička – Kamenec u Poličky – Sádek a zpět, dle rozhodnutí Městského úřadu 

Polička, odbor dopravy, pod č..j. MP/05890/2022 ze dne 09. 03. 2022 (stanovisko 

Policie ČR DI Svitavy pod. č.j. KRPE-18981/ČJ-2022-170906). Pro vozidla IZS, 

rezidentů a vozidel stavby, bude v uzavřeném úseku objízdná trasa, vedena po 

místních a účelových komunikacích.    

6. V místě uzavírky a na objízdných trasách, nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost 

a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.  

7. Místo uzavírky a objízdné trasy při úplné uzavírce, budou označeny přechodným 

dopravním značením a zařízením. Neprodleně po ukončení úplné uzavírky bude 

zprovozněno původní dopravní značení a zařízení. 

8. Žadatel o uzavírku je povinen zajistit  rozmístění dopravního značení dle stanovené 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou vydal Městský úřad 

Polička, odbor dopravy pod č.j. MP/20730/2022 dne 23. 08. 2022. 

9 Značení uzavírky a objížďky zabezpečí žadatel o uzavírku dle stanovené přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích na svůj náklad, nadále odpovídá za stav 

tohoto značení po celou dobu trvání uzavírky a objížďky. 

10 Bezpečný průchod a průjezd vozidlům IZS, rezidentům a vozidlům stavby, musí být 

vždy zachován, stejně jako přístup pro pěší k nemovitostem. 

11 Obce Borová, Oldřiš zveřejní informaci o povolení uzavírky způsobem v místě 

obvyklým. 

12 Žadatel je povinen informovat podnikatelské subjekty, mající sídlo či provozovnu 

v uzavřeném úseku, a obyvatelé mající bydliště v uzavřeném úseku, o termínu 

uzavírky minimálně týden předem písemným oznámením.  

13 Žadatel je povinen v době trvání uzavírky zajistit čistotu dotčené komunikace, dále 

je povinen provádět na místě uzavírky pravidelné kontroly, aby bylo zabráněno vzniku 

případných komunikačních závad, a to jak na uzavřeném úseku silnice, tak i na 

objízdné trase. Znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno, poškození 

komunikace bude nahlášeno správci dotčené pozemní komunikace. 

14 Žadatel o uzavírku, bude po dobu trvání uzavírky věnovat zvýšenou pozornost stavu 

vozovek na objízdné trase, před zahájením uzavírky, bude provedena pasportizace 

objízdné trasy. Po skončení uzavírky žadatel neprodleně předá protokolárně objízdnou 

trasu příslušným vlastníkům dotčených pozemních komunikací.  

15 Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky; v případě, 

že bude uzavírka zkrácena, popř. se nebude konat, oznámí tuto skutečnost neprodleně 

orgánu, který toto rozhodnutí vydal a orgánům IZS. Totožným způsobem, bude 

žadatel informovat o ukončení uzavírky. 

16 Žadatel je povinen umístit v předmětném místě orientační tabule, které budou mimo 

jiné obsahovat  aktuální čas ukončení uzavírky. 

17 Odpovědnou osobou za organizaci a zabezpečení akce, která je důvodem podání 

žádosti o uzavírku je za:  
Stavební práce: Ing. Tomáš Fáber, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., 

tel: 720952975. 

Dopravní značení: Stanislav Andrle, společnost JAST s.r.o., tel.: 724120406. 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: námitky účastníků nebyly vzneseny, připomínky 

byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. 
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V souladu s ust. § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, 

jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 

 

Případné vzniklé škody či poruchy na pozemních komunikacích dotčených uzavírkou, 

budou v souladu s ust. § 24 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, odstraněny na náklady žadatele o uzavírku a objížďku. 

O d ů v o d n ě n í : 

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, na základě 

žádosti žadatele ze dne 16. 08. 2022, o povolení úplné uzavírky silnice III/35724 v obci 

Borová, od st. 4,5 km po st. 5,1 km, v celkové délce 600 m, pro veškerou dopravu v obou 

směrech (mimo vozidel IZS, rezidentů a vozidel stavby, pro která bude v uzavřeném úseku 

objízdná trasa, vedena po místních a účelových komunikacích), z důvodu zajištění 

bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci realizace akce: „Rekonstrukce silnice 

III/35724 Borová – Oldřiš“, po projednání s vlastníkem uzavřeného úseku pozemní 

komunikace, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, 

a s obcemi, jejichž zastavěné území bude uzavírkou nebo objížďkou dotčeno, za souhlasného 

stanoviska příslušného orgánu Policie ČR rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí 

uvedeno, neboť neshledal důvody, které by vydání povolení bránily. V průběhu řízení nebyly 

účastníky řízení vzneseny námitky.  

P o u č e n í : 

Dle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "správní řád"), lze proti tomuto rozhodnutí podat, do 15 dnů od jeho doručení, 

odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy, silničního hospodářství 

a investic. Odvolání se podává prostřednictvím podání k Městskému úřadu Polička, odboru 

dopravy. 

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 

správního řádu (tzv. obecné náležitosti podání) a musí obsahovat údaje o tom, ke kterému 

rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, a v čem je spatřován rozpor s právními 

předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává 

s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý 

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 

je správní orgán na náklady účastníka. 

Dle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a návrhům na provedení 

nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne 

jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. 

Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 

být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. Dle § 37 odst. 2 správního řádu z odvolání musí být 

patrno, kdo je činí, které věci se týká, a co se navrhuje. Dále pak označení správního orgánu, 

jemuž je určeno. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá, dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. 

 

„Otisk úředního razítka“ 

 

                                                                                                                      Mgr. Jan Kovář 

                                                                                                                vedoucí odboru dopravy 
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Obdrží: 

účastníci správního řízení: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 480 35 599, se sídlem Tovární 1112, 537 01 Chrudim, 

odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, středisko Polička, Id DS  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy,                               

IČO: 00085031 T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl, Id DS  

Obec Borová, IČO: 00276430, Borová 100, 569 82 Borová, Id DS 

Obecní úřad Oldřiš, IČO: 002 77 070, Oldřiš čp. 132, 569 82 Borová, Id DS 

 

dotčené orgány státní správy: 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, 

Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, Id DS 

 

ostatní: 

HZS Pardubického kraje, IČO: 70885869, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, Id DS 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IČO: 69172196, Průmyslová 450, 530 03 

Pardubice, Id DS 

JAST s.r.o., IČO:62065939, Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Id DS 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

2 x Situace DIO 
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