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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"), vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací (jako silniční správní úřad), ve správním řízení přezkoumal žádost o
povolení uzavírky, kterou dne 26.09.2022 podala společnost EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, U
Michelského lesa 1581, 140 00 Praha (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, po
projednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, která vykonává některá práva na silnicích II.
a III. tříd, jako vlastníka komunikace, která má být uzavřena, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako
právnickou osobou oprávněnou hospodařit na silnicích I. tříd jako vlastníka pozemní komunikace, po níž
má být vedena objížďka, městem Jablonné nad Orlicí a Bystřec jako s obcí, na jejímž území má být
povolena uzavírka a nařízena objížďka, Obcí Mistrovice jako s obcí, na jejímž území má být nařízena
objížďka, Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Oblastní ředitelství Hradec Králové, jako
s provozovatelem dráhy, Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení dopravní obslužnosti, jako
provozovatel autobusové dopravy a Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní
odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát a na základě jejího vyjádření k přechodné úpravě provozu na
pozemních komunikacích, podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39
odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
povoluje
prodloužení uzavírky silnice:
v rámci akce "Oprava silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec"
(dále jen "uzavírka") silnice č. III/31113 Jablonné nad Orlicí – Bystřec v době od 01.11.2022 do
30.11.2022
Uzavřený úsek: silnice III/31113 od 1,100 km do 2,410 km, v délce 1 310 m
Objízdná trasa: Jablonné nad Orlicí I/11 x III/31113, I/11 x II/311, II/311 x III31115, Bystřec, dle přílohy
Prodloužení termínu uzavírky je navrženo z důvodu víceprací zjištěných během realizace opravy
silnice III/31113.
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Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Po dobu úplné uzavírky bude veškerý silniční provoz veden objízdnou trasou.
2. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude v souladu
s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu uzavírky a objížďky, bylo
stanoveno Městským úřadem Žamberk, odborem správním a dopravy po písemném vyjádření Policie
ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního
inspektorátu Ústí nad Orlicí, pod č.j.: MUZBK-35828/2022 ze dne 10.10.2022.
4. Dopravní značení zajišťuje žadatel na svůj náklad a zodpovídá po dobu trvání uzavírky za jeho stav.
5. Dopravní značky a zařízení související s uzavírkou a pracovním místem mohou být instalovány
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou pro jejich instalaci. Není-li to možné,
musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, nebo jiným vhodným způsobem tak, aby symbol
dopravní značky nebyl viditelný ze žádného jízdního směru.
6. Bude naplněny podmínky písemného vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje . oddělení
dopravní obslužnosti č.j. KrÚ 67010/2022 ze dne 19.08.2022.
7. Budou naplněny podmínky písemného vyjádření Správce železniční dopravní cesty, státní organizací,
Oblastní ředitelství Hradec Králové zn. 22147/2022-SŽ-OŘ-HKR-ST PCE ze dne 04.08.2022.
8. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
9. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Žamberk, odbor
správní a dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být
zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10.Za provádění prací zodpovídá Jakub Syrovátko, Eurovia CS, a.s., tel.: 731 602 795.
11.V naléhavých případech žadatel zajistí v době uzavírky možnost vjezdu do uzavřeného prostoru
vozidlům požární ochrany, zdravotní služby a vozidlům Policie ČR.
12.Dopravní značení a orientační tabule musí být ve funkčním stavu, udržovány v čistotě, správně
umístěny a řádně připevněny.
13.MěÚ Žamberk si vyhrazuje právo toto rozhodnutí omezit nebo zrušit, nebudou-li splněny podmínky
tohoto rozhodnutí, případně bude-li to nutné z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy.
14.Po ukončení prací musí být odstraněno přechodné dopravní značení (zařízení) uzavírky a objížďky.
15.Před zahájením uzavírky provede žadatel po vzájemné dohodě spolu se zástupci vlastníků komunikací
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje kontrolu a zdokumentování stavebně technického stavu
dotčených komunikací (objízdných tras) tak, aby bylo možné po ukončení uzavírky určit následné
škody vzniklé vlivem uzavírky. Tyto škody budou uhrazeny na náklady žadatele o uzavírku (dle
ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb.)
16.Žadatel zajistí informování vlastníků nemovitostí, které budou akcí dotčeny o rozsahu a časovém
průběhu akce a jejich případných změnách min. 5 dní před zahájením. Informování občanů bude
zajištěno např. doručením informačního letáku, nebo jiným vhodným způsobem.

2/4

Pokračování č.j.: MUZBK-35837/2022, MUZBK-34311/2022/02

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581, 140 00 Praha
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha
Město Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obec Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64 Mistrovice
Obec Bystřec, Bystřec 182, 561 54 Bystřec
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové

Odůvodnění
Žadatel podal dne 26.09.2022 žádost o povolení uzavírky silnice č. III/31113.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku
silnice za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si
adresát uložené písemnosti, písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena,
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje
Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává k Městskému úřadu Žamberk, odbor správní a
dopravy.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v
§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a musí obsahovat údaje o tom, proti 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. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel
rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
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.
K novým skutečnostem a k 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.
Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný
účinek.

Ing. Jana Crhová
referent (oprávněná úřední osoba)
Příloha
Situace DZ
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Obdrží
účastníci (doručenky):
EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdzta
sídlo: U Michelského lesa č.p. 1581/2, 140 00 Praha 4-Michle
účastníci řízení (doručenky) vlastníci podle § 109, písm. c) a d) stavebního zákona:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Město Jablonné nad Orlicí, IDDS: m5kb6ds
sídlo: Náměstí 5. května č.p. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obec Mistrovice, IDDS: 8xja3if
sídlo: Mistrovice č.p. 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Obec Bystřec, IDDS: 29db76q
sídlo: Bystřec č.p. 182, 561 54 Bystřec
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
sídlo: U Fotochemy č.p. 259, 501 01 Hradec Králové 2
dotčené orgány:
Policie ČR, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS: ndihp32
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
ostatní:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Žamberk, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Nádražní č.p. 195, 564 01 Žamberk
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IDDS: u29mvsw
sídlo: Průmyslová č.p. 450, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3
BusLine Pardubicko s.r.o., IDDS: v6qsyar
sídlo: Na Rovinkách č.p. 211, Podmoklice, 513 01 Semily
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