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MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA 

odbor dopravy 
Palackého náměstí  160,  572 01 Polička 

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička 

Sp.zn.: MP/17378/2018                                                            V Poličce, dne 23. 7. 2018 

Č.j.: MP/17925/2018 

Vyřizuje: Ing. Andrea Vraspírová                                                

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 

silnici II. a III. třídy, ve věcech místních komunikací, dle § 40 odst. 4 písm. a), dle § 40 odst. 

5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

na základě žádosti, kterou podal pan Milan Plocek, nar. 19. 9. 1950, se sídlem Brodská 

1973/47, 591 01, Žďár nad Sázavou, dne 27. 6. 2018, (dále jen "žadatel" – účastník řízení 

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

povolení uzavírky místní komunikace ulice Palackého náměstí, Riegrova v Poličce a silnice 

II/353 v katastrálním území Polička, Kamenec u Poličky, Sádek u Poličky, Lačnov u 

Korouhve, po projednání s vlastníkem uzavřených úseků pozemních komunikacích, tj. Město 

Polička (OSM), IČO: 00277177, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička (dále jen "Město 

Polička" – účastník řízení podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích), č.j. 

MP/17502/2018 ze dne 18. 7. 2018, 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, jejíž zastavěné území bude 

uzavírkou dotčeno tj. Město Polička, Obec Kamenec u Poličky, IČO: 00276804, Kamenec u 

Poličky 90, 572 01 Polička, (dále jen "Obec Kamenec u Poličky" – účastník řízení podle § 24 

odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích), Obec Sádek, IČO: 00277321, Sádek 

150, 572 01 Polička (dále jen "Obec Sádek" – účastník řízení podle § 24 odst. 2 písm. b) 

zákona o pozemních komunikacích), Obec Korouhev, IČO: 00276855, Korouhev 234, 569 93 

Korouhev (dále jen "Obec Korouhev" – 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 

 

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 místní komunikace ulice Palackého náměstí a Riegrova v Poličce a silnice 

II/353  

 

v katastrálním území Polička, Kamenec u Poličky, Sádek u Poličky, Lačnov u Korouhve na 

území správního obvodu města Poličky za těchto podmínek: 
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1. Druh uzavírky: úplná pro veškerý silniční provoz (průjezd linkovému autobusovému 

spoji a vozidlům IZS při pohotovostním režimu musí být umožněn).  

2. Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti při konání sportovní akce silničního 

cyklistického závodu: „22. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu 

mužů VYSOČINA 2018“. 

3. Termín uzavírky  

Termín uzavírky: pátek 3. 8. 2018 start závodu začátek první části uzavírky od startu 

závodu po dojezd pelotonu na hranici Pardubického kraje za obcí Lačnov 

(předpokládaný čas od 12:00 – 12:30 hod), druhá část uzavírky konec závodu dle 

příjezdu prvního závodníka na hranici Pardubického kraje do obce Lačnov a dojezdu 

posledního závodníka do cíle (předpokládaný čas od 15:00 – 16:00 hod).    

Místo omezení: místní komunikace ulice Palackého náměstí, Riegrova v Poličce, 

silnice II/353 v katastrálním území Polička (ulice Heydukova), Kamenec u Poličky, 

Sádek u Poličky a Lačnov u Korouhve na území správního obvodu města Poličky.  

Objízdná trasa: není stanovena 

4. V místě uzavírky nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu 

nebo bezpečnost chodců.  

5. Místo uzavírky bude zajištěno Policií ČR. Policie ČR bude zajišťovat křižovatky na 

silnici II/353 v katastrálním území Polička, Kamenec u Poličky, Sádek u Poličky, 

Lačnov u Korouhve. Jedná se o křižovatku silnice II/353 ulice Heydukova a místní 

komunikace ulice Heydukova v Poličce, křižovatku silnice II/353 a III/35724 v obci 

Sádek, křižovatku II/353 a III/35322 v katastrálním území Sádek u Poličky a 

křižovatku II/353 a II/357 v obci Lačnov, dle přiložené situace.  Předpokládá se 

průjezd pelotonu okolo 20 – 30 min. 

6. Město Polička, Obec Kamenec u Poličky, Obec Sádek, Obec Korouhev zveřejní 

informaci o povolení uzavírky způsobem v místě obvyklým. 

7. V průběhu konání sportovní akce nebudou stávající pozemní komunikace 

poškozovány a znečišťovány. Znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno, 

případná poškození musí být nahlášena bezprostředně správci pozemních komunikací 

T.E.S. s.r.o. Polička a SÚS Pk.  

8. Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky, v případě, že 

bude uzavírka zkrácena, oznámí tuto skutečnost neprodleně orgánu, který toto 

rozhodnutí vydal. 

9. Žadatel zajistí v dostatečném časovém předstihu (dle platného jízdního řádu) průjezd 

linkovým autobusovým spojům a v případě potřeby vozidlům IZS (integrovaný 

záchranný systém). Uzavírka ovlivní linky č. 680832, 680833 dopravce 

ZLATOVÁNEK, spol. s r.o., IČO: 15036278, Starohradská 407, 572 01, Polička - 

Dolní Předměstí a linku č. 840101 dopravce ZDAR, a.s., IČO: 46965815, Jihlavská 

759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou.  

10. 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. 

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

žádosti o uzavírku je pan Milan Plocek, nar. 19. 9. 1950, Brodská 1973/47, 591 01 

Žďár nad Sázavou, tel. 607 607 289. 

12. Orgánům Policie ČR a jiným příslušným orgánům je vyhrazeno právo kontroly 

značení, případně jiné úpravy silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný 

zájem. 
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13. Městský úřad Polička, odbor dopravy má vyhrazené právo v případě neplnění 

podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce a 

objížďce. 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: námitky účastníků nebyly vzneseny, 

připomínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

 

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 27. 6. 2018, o povolení úplné uzavírky místní komunikace ulice 

Palackého náměstí a Riegrova v Poličce a silnice II/353 v katastrálním území Polička, 

Kamenec u Poličky, Sádek u Poličky, Lačnov u Korouhve při konání sportovní akce, po 

projednání s vlastníkem uzavřeného úseku pozemní komunikace, 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, připomínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí 

 

 

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, 
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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 

 

Obdrží: 

účastníci správního řízení: 

Milan Plocek, nar. 19. 9. 1950, Brodská 1973/47, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy a prognózy,                          

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

Město Polička, IČO: 00277177, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IDDS 

Obec Korouhev, IČO: 00276855, 569 93 Korouhev 234, IDDS 

Obec Kamenec u Poličky, IČO: 00276804, 572 01 Kamenec u Poličky 90, IDDS 

Obec Sádek, IČO: 00277321, 572 01 Sádek 150, IDDS 

 

dotčené orgány státní správy: 

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

Purkyňova 2, 568 02  Svitavy, IDDS 

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, dopravní úřad, Komenského nám. 125, 532 11 

Pardubice, IDDS 

 

ostatní: 

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

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

Pardubice, IDDS 

ZLATOVÁNEK, spol. s r.o., IČO: 15036278, Starohradská 407, 572 01, Polička - Dolní 

Předměstí, IDDS  

ZDAR, a.s., IČO: 46965815, Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IDDS 

 

Příloha:  

situační plán – 2 listy 
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