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MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA 

odbor dopravy 
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička 

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička 

Sp.zn.: MP/14922/2021                                                                V Poličce dne 24. 06. 2021 

Č.j.: MP/15998/2021 

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 

silnici 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 (dále jen 

„zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti ze dne 14. 06. 2021, kterou podala 

firma Skanska a.s., IČO: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00, Praha 8 - Karlín (dále 

jen "žadatel" – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů), o povolení úplné a částečné uzavírky silnice II/360 v katastrálním území 

Polička v územním obvodu ORP Městského úřadu Polička, po projednání s vlastníkem 

uzavřeného úseku pozemní komunikace, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být 

vedena objížďka, 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) č.j. SUSPK/2563a/2021 ze dne 18. 06. 2021, Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice (dále jen "ŘSD ČR" – 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. Město Polička, 

IČO: 00277177, Palackého nám. 160, 572 01 Polička (dále jen "Město Polička" – účastník řízení 

podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích), Obec Jedlová, IČO: 00276782, 

Jedlová 321, 569 91 Jedlová u Poličky (dále jen "Obec Jedlová" – účastník řízení podle § 24 

odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích), Město Bystré, IČO: 00276529, se sídlem 

nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré (dále jen "Město Bystré" - účastník řízení podle § 24 odst. 2 

písm. b) zákona o pozemních komunikacích), Obec Nyklovice IČO: 00599646, Rovečné 42, 592 

65 Nyklovice (dále jen "Obec Nyklovice" – účastník řízení podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona 

o pozemních komunikacích), Obec Sulkovec IČO: 00489476, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné 

(dále jen "Obec Sulkovec" - účastník řízení podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních 

komunikacích), Městys Jimramov IČO: 00294471, Nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 

(dále jen "Městys Jimramov" - účastník řízení podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních 

komunikacích), Obec Korouhev, IČO: 00276855, 569 93 Korouhev 234 (dále jen "Obec 

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

po písemném vyjádření k úplné uzavírce silnice II/360 Polička – Korouhev, Krajského úřadu 

Pardubického kraje - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IČO: 708 92 822, 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (dále jen "KÚPaK ODSH" – příslušný dopravní 

úřad ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 

znění pozdějších předpisů) vydaného pod KrÚ 44182/2021 ze dne 02. 06. 2021 a na základě 

písemného stanoviska k objízdné trase celkové uzavírky silnice II/360, příslušného orgánu 

Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního 

inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-39016-2/ČJ-2021-170906 ze dne 28. 05. 2021 a orgánu 

Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního 

inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-23141-7/ČJ-2021-161406-DING ze dne 03. 06. 2021 
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p o v o l u j e 

 

podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích, 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 (dále jen „správní řád“), 

 

uzavírku silnice II/360 

 

v katastrálním území Polička za těchto podmínek: 

 

1. Druh uzavírky: úplná pro veškerý silniční provoz.  

2. Místo omezení: silnice II/360 v ulici Zákrejsova, od veřejně přístupné účelové 

komunikace vedoucí k veřejnému koupališti města Poličky, po odbočku na Jelínek.  

3. Druh uzavírky: částečná provoz řízen pracovníky stavby, přechodným dopravním 

značením a dopravním zařízením. 

4. Místo omezení: silnice II/360 od odbočky na Jelínek přes obec Korouhev, po hranice 

kraje Vysočina. 

5. Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací, v rámci 

rekonstrukce mostu ev.č. 360–023 ulice Zákrejsova, silnice II/360 v Poličce, zřízení 

okružní křižovatky v obci Korouhev a celkové modernizace (celoplošné frézování, 

Sanace) silnice II/360 Polička – Korouhev, po hranice kraje Vysočina.  

6. Termín uzavírky: prodloužení termínu od 21. 07. 2021 (středa) do 31. 08. 2021 (úterý), 

z důvodu vzniklé neočekávané vícepráce na mostním objektu, přeložka kabelu – ČEZ. 

7. Objízdná trasa pro NA nad 3,5 t:  
obousměrná, po silnici I/34, po silnici II/362 Jedlová – Bystré – hranice kraje Vysočina 

a dále obec Nyklovice, Sulkovec, Ubušín a Městys Jimramov na silnici II/360.  

8. Objízdná trasa pro NA délky nad 12 m: 

Obousměrná, po silnici I/34, po silnici II/362 Jedlová – Bystré – hranice kraje Vysočina a 

dále obec Nyklovice, Sulkovec, Ubušín, Trhonice na silnici II/360 směr Městys 

Jimramov. 

9. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a autobusy VLAD: 
Obousměrná, po silnici I/34 Polička, po silnici II/362 Jedlová, po silnici III/3622 Jedlová, 

po silnici III/35322 Korouhev na silnici II/360 směr Městys Jimramov. 

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

a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.  

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

dopravním značením a zařízením. Neprodleně po ukončení úplné a částečné uzavírky, 

bude zprovozněno původní dopravní značení a zařízení. 

10. 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/15997/2021 dne 24. 06. 2021, Městský úřad Bystřice 

nad Pernštejnem, odbor dopravy pod č.j. BYS/13002/2021 ze dne 23. 06. 2021 a Městský 

úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy pod č.j. MUNMNM/15430/2021/1 

ze dne 23. 06. 2021. 

11. 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. 

12. Bezpečný průchod místem uzavírky, musí být vždy zachován, stejně jako přístup pro pěší 

k nemovitostem a provozovnám v uzavřeném úseku. 

13. Město Polička a ostatní obce dotčené předmětnou uzavírkou zveřejní informaci 

o povolení uzavírky způsobem v místě obvyklým. 
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14. Žadatel je povinen informovat podnikatelské subjekty, mající sídlo či provozovnu 

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

pro veškerý silniční provoz minimálně týden předem písemným oznámením.  

15. 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. 

16. 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.  

17. 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. 

18. Žadatel je povinen umístit v předmětném místě orientační tabule, které budou mimo jiné 

obsahovat  aktuální čas ukončení uzavírky. 

19. Orgánům Policie ČR a jiným příslušným orgánům je vyhrazeno právo kontroly značení, 

případně jiné úpravy silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. 

20. Městský úřad Polička, odbor dopravy a silničního hospodářství, má vyhrazené právo 

v případě konstatování nedostatečné intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek 

tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce. 

21. Za splnění výše uvedených podmínek zodpovídá: 

Za stavební práce: pan Martin Paťava, SKANSKA a.s., tel: 737257350. 

Za dopravní značení: pan Stanislav Andrle, JAST s.r.o. IČO: 62065939, Rudé armády 

45, 517 42 Doudleby nad Orlicí. 

22. Vyjádření správce silnic II a III. třídy – SÚSPK 
- Souhlasíme s prodloužením termínu uzavírky a objížďky od 21. 07. 2021 

do 31. 08. 2021. Nadále zůstávají v platnosti naše podmínky uvedené ve vyjádření 

ze dne 11. 03. 2021 zn. SUSPK/2563/2021. 

23. Vyjádření Krajský úřad PaK - ODSH  

- S prodloužením uzavírky souhlasíme, za podmínky dokončení stavby do 

31. 08. 2021. Se zahájením školního roku, bude autobusům umožněn 

průjezd v celém úseku Polička-Korouhev-hranice Kraje Vysočina. 

- Ostatní podmínky dopravního úřadu ze dne 23. 03. 2021 pod č.j. 25217/2021 

zůstávají v platnosti. 

- Uzavírka, byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického 

kraje (s Ing. Bennou). 

- Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby 

změnit či upravit. 

- V případě změny termínu je nutné včas (minimálně 72 hodin předem) informovat 

dopravní úřad případně 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.  

- Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky, 

předem informovat dopravní úřad a výše uvedené dopravce. 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: námitky nebyly vzneseny. 
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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 14. 06. 2021, o prodloužení termínu od 21. 07. 2021 (středa) 

do 31. 08. 2021 (úterý), v souvislosti vzniklé neočekávané vícepráce na mostním objektu, 

přeložka kabelu – ČEZ, úplné a částečné uzavírky silnice II/360 v katastrálním území Polička, 

z důvodu zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací, v rámci rekonstrukce mostu  

ev.č. 360–023 ulice Zákrejsova, silnice II/360 v Poličce, zřízení okružní křižovatky v obci 

Korouhev a celkové modernizace (celoplošné frézování, Sanace) silnice II/360 Polička – 

Korouhev, po hranice kraje Vysočina, 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, připomínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

P o u č e n í: 

Dle § 83 odst. 1 správního řádu 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 o pozemních 

komunikacích, odkladný účinek. 

 

   

„Otisk úředního razítka“ 

                                                                                         

                                                                                                                      Mgr. Jan Kovář 

                                                                                                               vedoucí odboru dopravy 
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Obdrží: 

Žadatel - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu 

Skanska a.s., IČO: 26271303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00, Praha 8 – Karlín, IDDS  

 

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní 

komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka): 

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

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice,                  

IDDS 

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obec, na jejímž 

zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka): 

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

Obec Jedlová, IČO: 00276782, Jedlová 321, 569 91 Jedlová u Poličky, IDDS 

Město Bystré, IČO: 00276529, se sídlem nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré, IDDS 

Obec Nyklovice IČO: 00599646, Rovečné 42, 592 65 Nyklovice, IDDS 

Obec Sulkovec IČO: 00489476, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné, IDDS 

Městys Jimramov IČO: 00294471, Nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IDDS 

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

 

Dotčené orgány: 

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

Pardubice, IDDS 

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

Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, 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 

HZS Kraje Vysočina, IČO: 70885184, Ke Skalce 32, 568 04 Jihlava, IDDS 

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, IČO: 47366630, Vrchlického 61, 568 01 Jihlava, 

IDDS 

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní 

inspektorát, IDDS: x9nhptc  

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy, IČO: 00294900Vratislavovo náměstí 103, 

592 31 Nové Město na Moravě, IDDS 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy, IČO: 00294136, Příční 405, 593 01 

Bystřice nad Pernštejnem, IDDS 

Zlatovánek spol. s r.o., IČO: 15036278, Starohradská 407, 572 01 Polička, IDDS 

ZDAR, a.s., IČO: 46965815, Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, IDDS 

LIKO Svitavy, a.s., IČO: 25260715, Tolstého 2114/13, 568 02, Svitavy – Předměstí, IDDS 

T.E.S. s.r.o., IČO: 64788253, se sídlem Jiráskova 977, 572 01 Polička, IDDS 

Městská policie, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky 

 

 

Příloha:  

Situační plán – 10 listů 
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