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R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ,
který podle § 61 odst. 1 a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a návazně podle § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o PK“), vykonává působnost
silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd ve správním obvodu obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, v souladu s uvedenými předpisy

rozhodl
po projednání s účastníky řízení
-

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53
Pardubice, Oddělení majetkové správy Chrudim;
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Obec Nové Hrady, Nové Hrady 123, 539 45 Nové Hrady u Skutče
Obec Leština, Leština 87, 539 44 Proseč u Skutče
Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u Skutče
Obec Zderaz, Zderaz 54, 539 44 Proseč u Skutče
Obec Předhradí, kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí

o ž á d o s t i p r á v n i c k é o s o b y INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., IČ 28778022, se sídlem
náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice (dále jen „žadatel“), zastoupené na základě plné
moci právnickou osobou DOPA CZ s.r.o., IČ 27519341, se sídlem Přestavlky 73, 538 62 Hrochův
Týnec, ve věci povolení úplné uzavírky silnice II/357 v úseku 20,410 – 20,690, a to z důvodu
provádění stavebních prací při výstavbě splaškové kanalizace, a to v rámci akce s názvem
„ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MOKRÁ LHOTA – NOVÉ HRADY“, t a k t o :
V souladu s ustanovením § 24 zák. o PK a dle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
I. povoluje úplnou uzavírku provozu
silnice II. třídy č. 357, a to v úseku 20,410 – 20,690, v termínu
od účinnosti stanovení přechodné úpravy provozu do 31. 10.2022
a to v místě, zakresleném v situaci dopravního značení „ÚPLNÁ UZAVÍRKA““, která je přílohou
tohoto rozhodnutí.
II. nařizuje trasu objížďky:
- pro vozidla do 3,5 t a BUS – po sil. III/357 22, dále vlevo na silnici č. III/357 22 do obce Leština
a opačně;
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- pro vozidla nad 3,5 t – po sil. II/357 – Leština, sil. č. II/356 – Bílý Kůň, Luže, sil. č. II/305 –
Štěpánov, Skuteč, sil. č. II/358 Lažany, Předhradí, Zderaz, Nové Hrady a opačně,
a to dle zákresu v situaci dopravního značení „ÚPLNÁ UZAVÍRKA“
Uzavírka a objížďka se povoluje za následujících podmínek:
1) Uzavírka a objížďka se povoluje pro účely provádění stavebních prací při výstavbě splaškové
kanalizace, a to v rámci akce s názvem „ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MOKRÁ
LHOTA – NOVÉ HRADY“.
2) V souladu s § 24 odst. 6 zák. o PK je vlastník silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné
účelové komunikace, po níž má být vedena objížďka, povinen strpět bezúplatně provoz
převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace.
3) V souladu s § 24 odst. 1 zák. o PK nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu
vzniknou v důsledku uzavírky.
4) Před převedením provozu na objízdnou trasu bude žadatelem provedena za účasti zástupců
správce dotčených pozemních komunikací, kontrola a dokumentace stavebního stavu
pozemních komunikací (včetně součástí a příslušenství) objížďkou dotčených komunikací.
V případě potřeby pro zachování bezpečnosti provozu provede žadatel na své náklady
vyspravení poškození vozovky pozemních komunikací, po kterých bude vedena objížďka.
5) Po skončení uzavírky žadatel neprodleně protokolárně předá objížďkou dotčené pozemní
komunikace příslušnému správci komunikací.
6) Odstranění případných škod vzniklých na pozemních komunikacích (včetně součástí
a příslušenství) objízdné trasy v důsledku uzavírky bude provedeno bezodkladně, v souladu
s ustanovením § 24 odst. 6 zák. o PK, na náklad žadatele o uzavírku.
7) Žadatel o uzavírku je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
8) Dotčené obce upozorní obyvatele na uzavírku a objížďku způsobem v obci obvyklým.
9) Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Policie ČR, Územního odboru Chrudim,
Dopravního inspektorátu k uzavírce, vydaném dne 27.07.2022 pod č.j. KRPE-63840-4/ČJ-2022170306:
a) Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
b) Uzavírka PK a objízdná trasa budou řádně označeny předepsaným způsobem. Policie ČR –
dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit dopravní značení pro
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, pokud to bude vyžadovat veřejný
zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
c) Uzavírka bude omezena na nejkratší možnou dobu.
10) Budou splněny podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Úseku majetkové správy
Chrudim uvedené v souhlasném vyjádření k předmětné uzavírce, vydaném dne 03.08.2021
pod č.j. SUSPK/7934/2022, kterými jsou:
a) příslušným silničním správním úřadem bude vydáno rozhodnutí o uzavírce, vedení objízdné
trasy a stanovení přechodného dopravního značení
b) bude vydáno kladné stanovisko Policie ČR DI Chrudim
c) Přechodné dopravní značení, včetně kontroly a případných oprav bude zajištěno žadatelem
o uzavírku.
d) Objízdná trasa bude dodržena dle mapového podkladu (příloha žádosti).
e) Před plánovanou uzávěrou musí být zhotovitelem (žadatelem) provedeno detailní
zdokumentování skutečného stavu (včetně součástí) komunikací dotčených stavbou a
objížďkou, z důvodu případných reklamací škod vzniklých v souvislosti s akcí; po
skončení uzavírky bude provedeno porovnání stavu komunikací.
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f) Žadatel o uzavírku musí po dobu trvání uzavírky zajistit sledování stavu objízdné trasy.
g) Případné závady ve sjízdnosti na silnicích II. a III. třídy okamžitě nahlásí Správě a údržbě
silnic Pardubického kraje, se kterou se dohodne na způsobu jejich odstranění.
h) Vzniklé škody a poruchy na objízdné trase budou odstraněny na náklad žadatele o uzavírku
v souladu s ustanovením § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
ch) Bezprostředně po skončení stavebních prací požadujeme provedení úklidu, respekt,
odstranění event. závad, jak na uzavřeném úseku silnice ll/357, tak na objížďkové trase.
i) Převzetí musí být provedeno se zástupcem SUSPK, cestmistrovství Luže.
11) Budou splněny podmínky Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního
hospodářství, uvedené v souhlasném vyjádření k předmětné uzavírce ze dne 02.08.2022 pod
č.j. KrÚ 62517/2022, kterými jsou:
• uzavírkou budou dotčené linky 700922, 700923, 681886 (dopravce BusLine Pardubicko,
s.r.o.), 620785 (dopravce Car-Tour spol. s.r.o.), 680830 (dopravce ZDAR, a.s.). V rámci změn
na výše uvedených linkách mohou být dotčeny i jiné linky v závislosti na optimalizaci oběhů
vozidel,
• budou se schvalovat výlukové jízdní řády,
• vlivem uzavírky může dojít k rozvázání některých přestupních vazeb
• zastávka Nové Hrady,Mokrá Lhota se nebude obsluhovat, náhradní zastávka je Nové Hrady,
Rybníček - informaci o neobsluhování a náhradní zastávce zajistí žadatel,
• zastávka Leština, u hřbitova bude přesunutá na sil. II/357 ve směru na Leštinu - včetně
přenosného označníku - zajistí žadatel,
• ze zastávky Nové Hrady, nám. pojedou autobusy po objízdné trase po sil. III/35722 přes
Podhořany u Nových Hradů a II/35721 do Leštinky, spoje obsluhujících Luži pokračují po
objízdné trase po sil. II/357 až na křižovatku se sil. II/356, dále již jedou dle jízdního řádu,
• cyklobus 681886 pojede z Nových Hradů po sil. II/358 do Litomyšle, dále po sil. I/35 do
Vysokého Mýta. Dále již jede dle jízdního řádu. Linkou 681886 nebude obsloužena zastávka
Libecina. Informaci na zastávku o jejím neobsluhování linkou 681886 zajistí žadatel,
• zhotovitel využije všech dostupných prostředků ke zkrácení termínu uzavírky.
Uzavírka byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje (s ing,
Krpatovou).
Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit.
V případě změny termínu je nutné včas (minimálně 3 dny předem) informovat dopravní úřad
příp. 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.
12) Uzavírka a objížďka musí být v souladu s § 24 odst. 7 zák. o PK označena předepsaným
způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za
jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.
13) Odpovědným pracovníkem za organizování a zabezpečení prací je Michal Zeman, tel.
602 495 465.
14) Žadatel na své náklady zajistí umístění dopravních značek podle stanovení přechodné úpravy
provozu, které vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend dne
12.08.2022 pod č.j. MUVM/056192/2022.
15) Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí je přestupkem dle § 42b odst. 1 písm. a) zák. o PK.
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Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., IČ 28778022, se sídlem náměstí Josefa Haška 246, 538 63
Chroustovice

O d ů v o d n ě n í :
Dne 04.08.2022 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata
žádost právnické osoby INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., IČ 28778022, se sídlem náměstí Josefa
Haška 246, 538 63 Chroustovice, o povolení úplné uzavírky silnice II. třídy č. 357 v úseku 20,410
– 20,690, a to z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě splaškové kanalizace, a to v rámci
akce s názvem „ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MOKRÁ LHOTA – NOVÉ HRADY“.
Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby DOPA CZ s.r.o., IČ 27519341, se sídlem
Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, která je, na základě předložené plné moci ze dne
29.07.2020, oprávněna žadatele INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., zastupovat.
K žádosti o uzavírku byla přiložena žádost o stanovení přechodné úpravy provozu včetně náležitých
příloh. Na základě přijaté žádosti o přechodnou úpravu provozu bylo samostatně vydáno, v souladu
s ustanovením § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 12.08.2022 pod
č.j. MUVM/056192/2022. Stanovením přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích, budou
účastníci provozu informováni o uzavřeném úseku a o objízdné trase.
Dále byla k žádosti přiložena souhlasná a nesouhlasná vyjádření účastníků řízení dle § 24 odst. 2
zák. o PK, tj. Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Města Luže, Města Skuteč, Obce Nové
Hrady, Obce Leština, Obce Zderaz, Obce Perálec, Obce Předhradí a Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje – odboru dopravy a silničního hospodářství.
Obec Leština vydala nesouhlas s uzavírkou a navrženou objízdnou trasou, když ve svém vyjádření
uvedla: „Komunikace je v havarijním stavu a tím je ohrožena bezpečnost + silniční provoz, celkově
nesplňuje požadavky pro plný provoz“. K tomuto si silniční správní úřad vyžádal stanovisko správce
komunikace, tj. Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Úseku majetkové správy, Oddělení
majetkové správy Chrudim, který ve svém vyjádření ze dne 10.08.2022 uvedl, že navržené
objízdné trasy pro osobní dopravu v rámci výstavby kanalizace v obci Mokrá Lhota jsou dostačující
a způsobilé provozu. U silnic III. Třídy probíhá v současné době výsprava teplou asf. Směsí a
následně turbomechanizmem. Silniční správní úřad tedy vychází ze sdělení správce komunikace,
že komunikace, po které má vést objízdná trasa z uzavírky, splňují podmínky pro bezpečný provoz.
Dále k tomu silniční správní úřad uvádí, že v bodě č. 4 tohoto rozhodnutí je podmínka, že před
převedením provozu na objízdnou trasu bude žadatelem provedena za účasti zástupců správce
dotčených pozemních komunikací, kontrola a dokumentace stavebního stavu pozemních
komunikací (včetně součástí a příslušenství) objížďkou dotčených komunikací. V případě potřeby
pro zachování bezpečnosti provozu provede žadatel na své náklady vyspravení poškození vozovky
pozemních komunikací, po kterých bude vedena objížďka. Tato podmínka by měla zabezpečit
bezpečnost provozu u komunikací, které budou složit jako objízdná trasa.
Město Skuteč vydalo souhlas s uzavírkou a navrženou objízdnou trasou za podmínky, že je třeba
vzít v úvahu již schválenou objízdnou trasu přes Skuteč a Štěpánov z důvodu opravy mostu
v Radimi. Tuto podmínku správní orgán prověřil u místně příslušného silničního správního úřadu,
tj. MěÚ Chrudim, odbor dopravy, kde bylo zjištěno, že tato objízdná trasa ještě nebyla stanovena.
Dle zaslaných mapových podkladů tato objízdná trasa nijak nezasáhne do této uzavírky.
Dále bylo předloženo souhlasné stanovisko PČR Územního odboru Chrudim, Dopravního
inspektorátu pod č.j. KRPE-63840-4/ČJ-2022-170306 ze dne 27.07.2022.
Dále bylo předloženo vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního
hospodářství, ze dne 02.08.2022 pod č.j. KrÚ 62517/2022 a vyjádření Správy a údržby silnic
Pardubického kraje, Úseku majetkové správy, Oddělení majetkové správy Chrudim, ze dne
03.08.2022, pod č.j.: SUSPK/7934/2022.
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Podmínky dotčených orgánů byly zaneseny do podmínek rozhodnutí.
Doba uzavírky je stanovena v souladu se žádostí.
Vzhledem k souhlasným vyjádřením všech účastníků tohoto řízení a splnění a projednání
podmínek dotčených orgánů k předmětné uzavírce a k objížďce, neshledal silniční správní úřad
důvod pro další projednávání uzavírky s uvedenými účastníky a s dotčenými orgány. Další
projednávání by vedlo k průtahu řízení, které by mělo za následek nevydání povolení uzavírky
včas a tedy nemožnost v požadovaném termínu uzavírku a s tím spojené práce uskutečnit.
Protože silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat dle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., o správním
řízení (dále jen „SŘ“), ve znění pozdějších předpisů odvolání. Odvolání je třeba podat do 15 dnů
ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (§ 83 odst. 1 SŘ) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství v Pardubicích, podáním učiněným na Městském úřadě
Vysoké Mýto, odboru dopravních a správních agend.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí však nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zák. o PK).

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Obdrží
účastníci řízení
zmocněnec za INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. - DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův
Týnec
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, Oddělení majetkové
správy Chrudim
Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže
Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Obec Nové Hrady, Nové Hrady 123, 539 45 Nové Hrady u Skutče
Obec Leština, Leština 87, 539 44 Proseč u Skutče
Obec Perálec, Perálec 24, 539 44 Proseč u Skutče
Obec Zderaz, Zderaz 54, 539 44 Proseč u Skutče
Obec Předhradí, kap. Svatoně 80, 539 74 Předhradí
dotčené orgány
Policie ČR, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
125, 532 11 Pardubice
na vědomí
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého1526, 530 02 Pardubice - územní odbor Ústí
nad Orlicí
Dopravce BusLine Pardubicko, s.r.o.,
Dopravce Car-Tour spol. s.r.o.,
Dopravce ZDAR, a.s.
Příloha
Situace dopravního značení „ÚPLNÁ UZAVÍRKA“
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