Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
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465 466 255
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Počet příloh: 1
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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 Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Obec Tisová, Tisová 126, 566 01 Vysoké Mýto
Obec Vračovice - Orlov, Vračovice 11, 566 01 Vysoké Mýto
Obec Zálší, Zálší 50, 565 01 Choceň
Obec Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň

o ž á d o s t i p r á v n i c k é o s o b y 3K značky, s.r.o., IČ: 25056271, se sídlem Jiráskova 1519,
251 01 Říčany (dále jen „žadatel“), ve věci povolení úplné uzavírky silnice III/3576 od mostu ev. č.
3576-2,3, po ul. Kpt. Poplera čp. 178 v k.ú. a obci Vysoké Mýto, z důvodu realizace akce „BESIP
Pardubický kraj – lokalita 10 Vysoké Mýto“, 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 III/3576 od mostu ev. č. 3576-2,3, po ul. Kpt. Poplera čp. 178 v k.ú. a obci Vysoké Mýto,
v termínu
od 25.07.202 2 do 07.08.2022
a to v místě, zakresleném v situaci dopravního značení, která je přílohou tohoto rozhodnutí.
II. nařizuje trasu objížďku:
po silnici III/3576 přes Zaháj, Orlov, Vračovice, po silnici II/317 přes Zálší, Kosořín, Choceň a silnici
II/357 přes Dvořisko, do Vysokého Mýta a obráceně, a to dle situace dopravního značení.
Uzavírka a objížďka se povoluje za následujících podmínek:
Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto-Město
566 01 Vysoké Mýto

tel.: +420 465 466 111
fax.: +420 465 466 110
radnice@vysoke-myto.cz

ID datové schránky: 47jbpbt
www.vysoke-myto.cz

Digitálně podepsal:
Kristýna Šťastná
21.7.2022 09:02:30

1) Uzavírka a objížďka se povoluje pro účely realizace opravy povrchu nebezpečného úseku
komunikace v rámci akce s názvem „BESIP Pardubický kraj – lokalita 10 Vysoké Mýto“.
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 Ústí nad Orlicí,
Dopravního inspektorátu k objízdné trase, vydaném dne 04.07.2022, pod č.j.: KRPE-588744/ČJ-2022-171106:
a) Značení objízdné trasy nesmí zasahovat do průjezdného profilu silnic.
10) Budou splněny podmínky Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního
hospodářství, uvedené v souhlasném vyjádření k předmětné uzavírce ze dne 14.07.2022 pod
č.j. KrÚ 57474/2022, kterými jsou:
a) uzavírkou budou dotčené linky 700920 a 700932 (dopravce BusLine Pardubicko s.r.o.),
b) budou schvalovány výlukové jízdní řády. Vlivem objízdné trasy může docházet ke zpoždění.
Nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti, pro linku 700932
c) po dobu uzavírky se neobsluhují zastávky Vysoké Mýto, nám. Jablonského; Vysoké Mýto,
Vinice; Vysoké Mýto, Karosa bez náhrady,
d) po celou dobu uzavírky bude zajištěn dostatečný prostor pro bezpečné otočení autobusu
před obecním úřadem (vyparkování vozidel, dopravní značení upozorňující na otáčení
autobusů, atd.),
e) objízdná trasa obousměrná: Vysoké Mýto sil. I/35 - Hrušová - sil. III/3179 do Tisové a dále
dle trasy v jízdním řádu, vybrané spoje pokračují z Tisové (otočení u obecního úřadu) po
sil. III/31710 Zaháj - III/3576 - 11/317 - České Heřmanice a dále dle trasy v jízdním řádu,
pro linku 700920
f)

po dobu uzavírky se neobsluhují zastávky Vysoké Mýto, nám. Jablonského a Vysoké Mýto,
Vinice - bez náhrady,

g) objízdná trasa obousměrná: Vysoké Mýto sil. I/35 - Hrušová - sil. 111/3179 Tisová - sil.
111/31710 Zaháj a dále dle trasy v jízdním řádu,
h) žadatel zajistí na stávající zastávky informaci o jejich neobsluhování.
i)

Uzavírka byla projednána s technologem dopravní obslužnosti Pardubického kraje (s
panem Netolickým). Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle
potřeby změnit či upravit.
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j)

V případě jakékoliv změny (nerealizování, zkrácení uzavírky, a jiné) s dopadem do dopravní
obslužnosti je nutné včas (minimálně 3 pracovní dny předem) informovat dopravní úřad
příp. dopravce.

k) Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel
prokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a
cestující veřejnost.
11) 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.
12) Odpovědným pracovníkem za vyřizování je Ing. Přemysl Douša, tel. 608 726 521.
13) 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
18.07.2022 pod č.j. MUVM/049438/2022
14) Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí je přestupkem dle § 42b odst. 1 písm. a) zák. o PK.
Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
3K značky, s.r.o., IČ: 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

O d ů v o d n ě n í :
Dne 24.06.2022 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata
žádost právnické osoby 3K značky, s.r.o., IČ: 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany,
o povolení úplné uzavírky silnice III/3576 od mostu ev. č. 3576-2,3, po ul. Kpt. Poplera čp. 178 v
k.ú. a obci Vysoké Mýto, z důvodu realizace akce „BESIP Pardubický kraj – lokalita 10 Vysoké
Mýto“.
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 18.07.2022 pod
č.j. MUVM/049438/2022. Stanovením přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích, budou
účastníci provozu informováni o uzavřeném úseku a o objízdné trase.
Dále byla k žádosti přiložena souhlasná vyjádření účastníků řízení dle § 24 odst. 2 zák. o PK,
tj. Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Města Vysokého Mýta, Města Choceň, Obce Zaháj,
Orlov, Vračovice, Zálší, Kosořín a Krajského úřadu Pardubického kraje – odboru dopravy a
silničního hospodářství.
Dále bylo předloženo souhlasné stanovisko PČR Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního
inspektorátu k uzavírce ze dne 04.07.2022 pod č.j. KRPE-58874-4/ČJ-2022-171106.
Dále bylo doplněno vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního
hospodářství, ze dne 14.07.2022 pod č.j. KrÚ 57474/2022 a souhlas SÚS Pardubického kraje.
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.
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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
3K značky, s.r.o., IČ: 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, Oddělení majetkové
správy Chrudim
Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň
Obec Tisová, Tisová 126, 566 01 Vysoké Mýto
Obec Vračovice - Orlov, Vračovice 11, 566 01 Vysoké Mýto
Obec Zálší, Zálší 50, 565 01 Choceň
Obec Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň
dotčené orgány
Policie ČR, územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát, Tvardkova 1158, Ústí nad Orlicí
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., ČSAD Ústí nad Orlicí,a.s., Martin Transport s.r.o. a Arriva
Východní Čechy a.s.
Příloha
Situace dopravního značení
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