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*KUPAX00NVVH4* 
KUPAX00NVVH4 

Krajský úřad 
Pardubického kraje 

ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti 
 

 

 
Číslo jednací:   KrÚ  22336/2018-Li                                                Pardubice 9. dubna 2018 
Spisová značka: SpKrÚ  22334/2018 ODSH OSH 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
 

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství jako 
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic dle § 40, odst. 3, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti SKANSKA a.s. (IČ 262 71 303), 
se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, oblast Litomyšl (dále též „žadatel“), ze dne 15. 03. 
2018, o povolení částečné uzavírky silnice I. třídy č. 35, po projednání s vlastníky dotčených pozemních 
komunikací, s obcemi, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka a nařizuje objížďka, a s příslušným 
orgánem Policie ČR  

p o v o l u j e 

podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a 

ustanovení § 39 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 

§ 67 – 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

u z a v í r k u  s i l n i c e  I/35 

takto: 

Druh uzavírky:  č á s t e č n á  uzavírka silnice I/35 pro veškerý silniční provoz v úseku Litomyšl – Cerekvice 

nad Loučnou, km cca 153,777 – 158, 138. Provoz v úseku Litomyšl – Cerekvice nad Loučnou ve směru 

z Litomyšle na Vysoké Mýto bude veden po objízdné trase, provoz ve směru z Cerekvice nad Loučnou na 

Litomyšl bude veden v jednom volném jízdním pruhu po silnici I/35 (po stavbě, za dopravního omezení). 

Důvod uzavírky: Provádění stavebních prací na silnici I/35 v úseku Řídký – Tržek – Litomyšl z důvodu obnovy 

živičného krytu (OŽK) silnice I/35, s cílem zkrácení lhůty provádění stavebních prací na minimum. 

Termín uzavírky: od 14. května 2018 do 19. srpna 2018, nepřetržitě. 

Objízdná trasa: Objízdná trasa se nařizuje pouze pro směr z Litomyšle na Vysoké Mýto, pro veškerou 

dopravu bez omezení, takto: 
Tranzitní doprava odbočí na křižovatce silnice I/35 s III/36016 (v Nedošíně) vpravo na silnici 

III/36016, na křižovatce silnice III/36016 s místní komunikací ul. Na Lánech odbočí vlevo a pojede po silnici 

III/36016 na křižovatku se souběžnou účelovou komunikací podél silnice I/35, dále bude pokračovat po této 

souběžné účelové komunikaci až na křižovatku se silnicí II/317, odtud odbočí vpravo po silnici II/317 do obce 

Sedliště a Bohuňovice. V Bohuňovicích na křižovatce II/317 se silnicí III/03528 odbočí vozidla vlevo na silnici 

III/03528 a po ní pojedou do Cerekvice nad Loučnou - na křižovatku silnice III/03528 se silnicí I/35 a dále 

budou pokračovat směr Vysoké Mýto. 

Aby se eliminoval provoz nákladních automobilů v protisměru jednosměrné objížďky – na silnici III/03528, 
budou nákladní auta jedoucí od Chocně vedena směrem na Cerekvici (mimo dopravní obsluhy). 
 

Délka uzavřeného úseku silnice je cca 6 km, délka objízdné trasy je cca 7 km. 
 

Příjezd vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tun do lokality v uzavřeném úseku (v Nedošíně) bude 
umožněn po přilehlých místních komunikacích, s napojením na silnici I/35 v u ČSPHM v Nedošíně. 

  

IZS (hasiči, zdravotní záchranná služba) pro výkon svých povinností použijí objízdnou trasu jako 
ostatní vozidla. 
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Uzavírka bude mít vliv na trasu pravidelné autobusové dopravy a obsluhu zastávek. Stavební práce 

neumožní obsluhu autobusových zastávek v opravovaném úseku (Litomyšl - Nedošín, Tržek, Řídký), a to ani 
v jednom směru.  

 

Částečná uzavírka silnice I/35 ovlivní linky 680754, 680800, 680814, 680818, 700813 dopravce 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.; linku 680036 dopravce Zlatovánek, s.r.o.; linku 000101 dopravce S.A.D. Zvolen 
a.s.; linku 780850 dopravce RETROBUS, s.r.o. 

 

Dálkové linky 680036; 000101; 780850 pojedou ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta po 
stanovené objízdné trase přes Sedliště a Bohuňovice do obce Cerekvice nad Loučnou, odtud budou 
pokračovat po své trase.  

 

Z Vysokého Mýta do Litomyšle pojedou spoje po své trase po silnici I/35.  
Pro tyto dálkové linky nebudou vytvořeny výlukové jízdní řády. Objízdná trasa bude delší o 2 km. 
 

Linka 680818 pojede ve směru z Litomyšle po stanovené objízdné trase do Bohuňovic, dále bude 
pokračovat po své trase. Ve směru z Litomyšle nebude obsloužena zastávka Litomyšl,Nedošín,rozc.0.3.   

Ve směru do Litomyšle pojedou spoje po své trase. Budou obslouženy všechny zastávky. Bude 
vytvořen výlukový jízdní řád. Objízdná trasa nebude delší. 

 

Linky 680754, 680800, 680814, 700813 pojedou ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta po silnici 
II/358 přes obec Višňáry, Morašice, v Morašicích odbočí vpravo po silnici III/35841 směrem na Sedlišťku. U 
obce Sedlišťka odbočí vlevo směr Nová Sídla a po silnici III/35839, III/35838 a III/03528 přijedou na 
křižovatku silnice III/03528 s I/35 v Cerekvici nad Loučnou, odtud budou pokračovat dále po své trase.  

Ve směru z Litomyšle nebudou obslouženy zastávky Litomyšl,,Rybářství; Litomyšl,Nedošín,rozc.0.3.; 
Tržek,rozc.; Tržek,host.(700813); Řídký.  

Ve směru do Litomyšle pojedou spoje po své trase. Nebudou obslouženy zastávky Tržek,rozc. a 
Řídký. 

Trasa pro autobusy nebude značena. 
Budou vytvořeny výlukové jízdní řády. Objízdná trasa bude delší o 3 km. 
 

Výlukové JŘ budou zaslány obcím do 31. 3. 2018. V JŘ bude uvedena platnost od 14. 5. 2018 do 19. 
8. 2018. 

Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat 
dopravní úřad a výše uvedené dopravce. 

 

Cestující veřejnost místo autobusů použije vlakové spojení ČD (zastávky žst Tržek, Řídký, Litomyšl-
Nedošín). 
 

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek: 

1. Žadatel je povinen před zahájením prací na silnici I/35 zajistit rozmístění dopravního značení dle 

"Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" čj.: KrÚ 22339/2018-Li, jež vydal 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 3. dubna 2018.  

2. Na silnici I/35 v místě provádění stavebních prací musí být vždy zachován volný jízdní pruh o šířce min. 

3,00 m, s volnou šířkou min. 3,50 m, kterými bude převeden ostatní provoz. Jízdní pruh musí být oddělen 

od pracovního místa dopravním značením  - vodící tabulemi Z4.  
Žadatel o uzavírku je povinen zajistit plynulý přechod mezi stávající a odfrézovanou vozovkou, aby 
nemohlo dojít k poškození silničních vozidel a k ohrožení BESIP. Pojížděné úseky musí být po vyfrézování 
označeny dopravní značkou A 7a – „Nerovnost vozovky“. 

3. Označení částečné uzavírky zabezpečí žadatel dle Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu uzavírky. Po dobu uzavírky 

bude žadatelem o uzavírku zajištěna kontrola a údržba dopravního značení a zařízení. V dohodnutých 

místech bude dle skutečné potřeby umístěno doplňující dopravní značení dle aktuálního posouzení policie 

ČR DI Svitavy a na základě doplňku Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

4. Žadatel se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí prokazatelně před 
zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.  

Na dočasně neobsluhovaných zastávkách (Litomyšl,,Rybářství; Litomyšl,Nedošín,rozc.0.3.; Tržek,rozc.; 

Tržek,host.(700813); Řídký) zajistí žadatel vyvěšení informace aspoň v týdenním předstihu. 

     Žadatel má za povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat dopravní 
úřad a výše uvedené dopravce. 

5. Autobusoví dopravci zajistí ve vozidlech vyvěšení informace o neobsluhování autobusových zastávek 

v opravovaném úseku (Litomyšl,,Rybářství; Litomyšl,Nedošín,rozc.0.3.; Tržek,rozc.; Tržek,host.(700813); 

Řídký), a to ani v jednom směru. 
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6. Po dobu uzavírky musí být zhotovitelem stavby udržovány objízdné trasy v bezvadném stavu. Žadatel 

neprodleně odstraní případné závady ve sjízdnosti vzniklé na objížďce během trvání uzavírky a objížďky; 

do doby opravy je povinen místo závady označit příslušným dopravním značením. 

7. Opravy objížďkových komunikací před zahájením uzavírky a poruchy a škody, které vzniknou v souvislosti 

s uzavírkou silnice, musí být odstraněny na náklad žadatele o uzavírku. Před zahájením uzavírky silnice 

I/35 a převedením provozu na objízdnou trasu musí žadatel detailně zdokumentovat aktuální stav 

použitých pozemních komunikací (vč. jejich součástí a příslušenství) a budov na objízdné trase z důvodu 

případných reklamací škod vzniklých v souvislosti uzavírkou a objížďkou. Zdokumentování stavu objízdné 

trasy musí být předáno Správě a údržbě Pk před zahájením uzavírky. Po skončení uzavírky, po porovnání 

stavu objízdné trasy před a po uzavírce, po provedení opravy objížďkových komunikací vč. jejich součástí 

a příslušenství, žadatel protokolárně předá neprodleně objízdné trasy příslušným vlastníkům (v případě 

silnic II. a III. třídy vedoucímu střediska SÚS Pk provoz Litomyšl), a protokolární doklad o předání doloží 

neprodleně krajskému úřadu Pardubického kraje – odboru dopravy a silničního hospodářství. Do doby 

protokolárního předání objízdných tras jejich vlastníkům žadatel odpovídá za jejich stav. 

 Na mostních objektech ev. č. 317-010 na silnici II/317 v obci Sedliště a ev. č. 03528-5 na silnici III/03528 

musí být péčí žadatele o uzavírku provedena odsouhlasená opatření dle výsledků mimořádné mostní 

prohlídky těchto mostních objektů (dle odsouhlasených opatření SÚS Pk ze dne 06.04.2018). 

8. Případné škody na objízdné trase vzniklé zvýšeným provozem musí být odstraněny žadatelem dle 

ustanovení § 24, odst. 6 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích neprodleně.  

9. Příslušným orgánům policie ČR je vyhrazeno právo kontroly dopravního značení, případně jiné úpravy 

silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. 

10. Přístup k sousedním nemovitostem a provozovnám musí být umožněn; příjezd vozidel na přilehlé 

nemovitosti bude umožněn pouze v místech mimo vlastní staveniště, popř. po domluvě se 

stavbyvedoucím. 

Žadatel o uzavírku zajistí informovanost vlastníků dotčených nemovitostí a podniků o způsobu a termínu 

úplného omezení dopravní obsluhy. 
Dopravní obsluha firem Velkoobchod Orion spol. s.r.o., Nedošín a Auto Hlaváček, a.s. bude umožněna po 
domluvě se stavbyvedoucím, avšak pouze v době mimo pokládku živice, v konkrétních místech.  

 

Žadatel o uzavírku v případě nezbytného omezení dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí oznámí včas 
tuto skutečnost prokazatelně jejich vlastníkům. 
 

11. Město Litomyšl a obce Tržek, Řídký, Sedliště a Bohuňovice zajistí informovanost občanů a provozoven 
způsobem v místě obvyklým. 

12. Stavební práce na silnici neumožňují přepravu nadměrného nákladu dle ustanovení vyhlášky č. 341/2002 

Sb., o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Případnou 

možnost převedení nadměrného nákladu přes staveniště (podle druhu nadměrné přepravy) je nutno 

projednat se stavbyvedoucím zhotovitelské firmy a s vlastníkem silnice I/35 – ŘSD ČR, správa Pardubice. 

13. Skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky (dopravního omezení) žadatel bezodkladně oznámí 

Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové (prap. Rudolf Bartoš, telefon 973 251 517, nebo 

Kateřina Obermajerová, telefon 973 251 519, e-mail: bartosr@army.cz, a na Národní dopravní informační 

centrum (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na 596 663 550-3, nebo e-

mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz a dále Krajskému úřadu Pk – ODSH (telefon 724 652 037). 

14. Předmětný úsek silnice může být uzavřen jen po dobu provádění prací, které vyžadují uzavírku. Žadatel o 

uzavírku je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky. 

15. Stavbu bude provádět společnost SKANSKA a.s. (IČ 262 71 303), se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 

Praha 8 – Karlín, oblast Litomyšl (žadatel). Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení akce, 

která je důvodem podání žádosti, je p. Martin Paťava, telefon 737 257 350. 
 

Kontaktní osoba pro rozmístění dopravního značení na uzavírce a objízdné trase dle „Stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" je p. Stanislav Andrle, Jast s.r.o., Doudleby nad 
Orlicí, telefon 724 120 406. 

16. Žadatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody jim 

způsobené zhoršenou sjízdností – schůdností po celou dobu uzavírky.  

17. Případné škody na vybavení a příslušenství silnice I/35 a na objízdných trasách, které vzniknou 

v souvislosti s uzavírkou, musí být žadatelem o uzavírku bezodkladně odstraněny.  

Během stavby nesmí docházet k znečištění silnice, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. 

mailto:ndic@rsd.cz
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18. Orgánům policie ČR - DI  Svitavy je vyhrazeno právo kontroly značení, případně jiné úpravy silničního 

provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. 

19. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením zahájení a ukončení uzavírky, 

název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena. 

20. V době nezbytně nutné technologické přestávky musí být tato skutečnost oznámena účastníkům 

silničního provozu tabulí „TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA“. 

21. Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství má vyhrazené 

právo v případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o 

uzavírce. 
 
Účastníci řízení:  
 
A/ Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
 

SKANSKA a.s., středisko Litomyšl, ulice T. G. Masaryka 985 
 

B/ Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
 

- ŘSD ČR – správa Pce, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, Ing. Hostaša, Mgr. Holická 
- Správa a údržba silnic Pk, středisko Litomyšl, T. G. Masaryka 985, Litomyšl 
- Město Litomyšl 
- Obec Sedliště 
- Obec Bohuňovice 
- Obec Tržek 
- Obec Řídký 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

            Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě 
žádosti společnosti SKANSKA a.s. ze dne 15. 03. 2018 a po jejím projednání s vlastníky dotčených 
pozemních komunikací – ŘSD ČR Správa Pardubice (z 15.03.2018 - bez čj.), SÚS Pk (čj. SÚSPK/1820/2018 
z 21.03.2018) a městem Litomyšl (z 21.03.208 - bez čj.), s obcemi, na jejichž zastavěném území se povoluje 
uzavírka a nařizuje objížďka, a s příslušným orgánem Policie ČR (čj.: KRPE-22335-2/ČJ-2018-170906 
z 14.03.2018), povolil částečnou uzavírku silnice I/35 a nařídil objížďku tak, jak je ve výroku rozhodnutí 
uvedeno.  
 Jednosměrná uzavírka silnice I/35 a jednosměrná objížďka po vedlejších pozemních komunikacích je 

zdůvodněna stanovenou technologií stavebních prací – použití cca stometrové soupravy „REMIX“. Souprava 

REMIX musí pracovat v jednom souvislém tahu. Tím se docílí kromě vyšší kvality stavby i zkrácení lhůty 

výstavby s tím, že vlastní částečná uzavírka silnice I/35 bude v délce cca 3 měsíce. Po té bude na silnici I/35 

povoleno pouze dopravní omezení pro dokončovací práce s tím, že provoz bude veden již v obou směrech 

jízdy. 

 Okruh účastníků řízení byl stanoven podle ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

v souladu s ustanovením § 24 odst. zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

V průběhu řízení nebyly účastníky řízení vzneseny námitky. Připomínky účastníků řízení a dotčených 

orgánů byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. 

Uzavírka a objížďka je nařízena z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

Silniční správní úřad projednal žádost ve správním řízení, do podmínek rozhodnutí zahrnul 

připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů a neshledal důvody, které by bránily vydání povolení. Proto 

rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 

 

P o u č e n í    k    o d v o l á n í : 

 Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu dopravy ČR 

v Praze s podáním na Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy a silničního 

hospodářství.  
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 
Ing. Ladislav Umbraun 

otisk úředního razítka                                                                           vedoucí odboru dopravy 
                                                                               a silničního hospodářství 

               v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
       vedoucí oddělení silničního hospodářství 
             a dopravní obslužnosti 

 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení: 
 

- SKANSKA a.s., středisko Litomyšl, ulice T. G. Masaryka 985 
- ŘSD ČR – správa Pce, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, Ing. Hostaša, Mgr. Holická 
- Správa a údržba silnic Pk, středisko Litomyšl, T. G. Masaryka 985, Litomyšl 
- Město Litomyšl 
- Obec Sedliště 
- Obec Bohuňovice 
- Obec Tržek 
- Obec Řídký 
 

Dotčené orgány: 
 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, DI Svitavy, por. Bc. Pavliš 
- MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000 
- HZS Pk, územní odbor Svitavy 
- MO ČR, odbor OÚZ a ŘPNI, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
 
Na vědomí: 
 

- ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí  
- Zlatovánek spol. s r.o., Starohradská 407, 572 01 Polička 
- doprava@sadzv.sk 
- RETROBUS, s.r.o., Olomoucká 419/207a, 796 07 Držovice 
- Oblastní středisko zdravotnické záchranné služby 
- Agentura logistiky - Regionální stř. vojenské dopravy Hradec Králové, Velké nám. 33, 500 01 HK 
- Velkoobchod Orion spol. s r.o., Litomyšl, Nedošín 132, 570 01 
- Auto Hlaváček, a.s., Nedošín 125, 570 01 Litomyšl 
- Jast s.r.o., Doudleby nad Orlicí, p. Stanislav Andrle 
- KrÚ Pk, ODSH, Ing. Beran, pí Švecová - zde 
 
e-mail: 
 

MD ČR - Nadměrné přepravy  
NDIC 
Odd. komunikace a vnějších vztahů -  z d e 
 

 
Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba Ing. Lipan, tel. 466 026 172 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(čj.: KrÚ -22336/2018-Li) 

http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=7&io=324
http://portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=7&io=319
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