
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL 
odbor místního a silničního hospodářství 

Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 

570 20 MěÚ Litomyšl  
Č.j.: MěÚ Litomyšl 43988/2021 

Vyřizuje: Ing. Miloslav Cink 

Tel.: 461 653 365, 724 385 499 

E-mail: miloslav.cink@litomysl.cz 

Datum: 5.8.2021 

 

ROZHODNUTÍ 
 

povolení uzavírky silnice 
 

       Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný 

silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích v platném znění (dále zákon o PK) a jako silniční správní úřad věcně a 

místně příslušný ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) téhož zákona, na základě 

žádosti spol. STRABAG a.s., (IČ:608 38 744), Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice o 

povolení úplné uzavírky silnice II/360 (úsek Litomyšl – Němčice) ve smyslu § 24 odst. 1, 2 zákona o 

PK a po projednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, oddělením majetkové správy 

Litomyšl pod č.j. SUSPK/7471/2021 ze dne 14.7.2021, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou 

Pardubice ze dne 23.7.2021,  Městem Litomyšl ze dne 16.7.2021, Obcí Němčice pod č.j. 298/2021 ze 

dne 16.7.2021, Policií ČR, dopravním inspektorátem Svitavy pod č.j. 58637-1/ČJ-2021-170906 ze dne 

4.8.2021, Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j. 

KrÚ 56496/2021 ze dne 16.7.2021 a Městským úřadem Litomyšl, odborem dopravy pod č.j. MěÚ 

Litomyšl 43990 ze dne 3.8.2021  rozhodl v souladu  s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád v platném znění, takto: 

 

I. povoluje úplnou uzavírku silnice II/360 v úseku od křižovatky ul. Zahájská a 

Havlíčkova v obci Litomyšl po křižovatku se silnicí III/36018 v obci Němčice 

II. povoluje obousměrnou objízdnou trasu po silnici I/35, II/358 a III/36018 

III. povoluje objízdnou trasu pro místní dopravu po účelové komunikaci (č. 264 

Zahájská – Kornice) 

Termín:  9.8. – 30.11.2021 

Důvod: modernizace silnice II/360 

 

Budou splněny následující podmínky: 

1. Zasahujícím vozidlům IZS bude vjezd umožněn. 
2. Při provádění prací nesmí docházet k znečišťování přilehlých komunikací mimo prostor uzavírky. 

3. Žadatel zabezpečí práce takovým způsobem, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. 

4. V souladu s § 24 odst. 1) zákona o PK nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu 

vzniknou v důsledku uzavírky. 

5. Žadatel zabezpečí přístup k sousedním nemovitostem a provozovnám v uzavřeném úseku. Bude 

zajištěn bezpečný průchod chodců v uzavřeném prostoru. Výkopy budou zajištěny proti pádu. 

6. Naléhavé provozní záležitosti právnických a fyzických osob sídlících v uzavřeném úseku budou 

řešit jejich vlastníci s odpovědnou osobou za uzavírku.  

7. Žadatel o uzavírku zajistí rozmístění dopravního značení dle stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích pod č.j. MěÚ Litomyšl 50170/2021 ze dne 4.8.2021. Po skončení 

uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno. 

8. Silniční správní úřad si vyhrazuje právo změn přechodné úpravy dopravního značení v případě 

veřejného zájmu. 

9. Žadatel o uzavírku provede kontrolu a dokumentaci stavebního stavu dotčených objízdných tras 

před zahájením uzavírky a po jejím skončení. Případné závady ve sjízdnosti vzniklé na objížďce 

během trvání uzavírky budou ihned odstraňovány. Pokud to nebude možné, označí místo závady 

příslušnou dopravní značkou. 
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10. Budou splněny podmínky dopravních úřadů: 
KÚ Pk ODaSH Pardubice – dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. 

- uzavírkou bude dotčená linka 680901 – spoje 9, 28, 32, 211 

- dotčené spoje pojedou ze zastávky Němčice,odb. po silnici III/36018 a silnici II/358 do zastávky 

Litomyšl,aut.nádr. 

- objízdná trasa je obousměrná 

- budou obslouženy všechny zastávky 

- nebudou se schvalovat výlukové jízdní řády.   

Dopravní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby změnit či upravit. V 

případě jakékoliv změny s dopadem do dopravní obslužnosti je nutné včas (minimálně 72 hodin 

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 povinnosti při nerealizování nebo zkrácení 

uvedené uzavírky předem informovat dopravní úřad a výše uvedené dopravce. 

 

        MÚ Litomyšl, OD – dopravce Zlatovánek spol. s r.o. 

- uzavírka ovlivní provoz linky MAD č. 685010 

- objízdná trasa bude vedena po ulicích Kornická, Družstevní, Jabloňová, Končinská 

- autobusová zastávka MAD Družstevní bude přemístěna před křiž. ul. Družstevní, Jabloňová a 

žadatel zajistí její přemístění a informaci na stávající označník 

- výlukový jízdní řád nebude schvalován. 
   

11. Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí bude posuzováno jako porušení ustanovení o uzavírce. 

  

Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení uzavírky:   

 

 Ing. Zdeněk Kaška, TM 731 549 496 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, na základě žádosti spol. 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice zahájil řízení s účastníky a dotčenými 

orgány státní správy. Po projednání povolil uzavírku silnice II/360 v úseku od křižovatky ul. Zahájská 

a Havlíčkova v obci Litomyšl po křižovatku se silnicí III/36018 v obci Němčice z důvodu její 

modernizace tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 

Silniční správní úřad při projednávání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení. 

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy jsou nedílnou součástí tohoto povolení. 

Jejich podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím 

Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství. Odvolání proti tomuto 

rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o PK odkladný účinek. 

 
 

 

                           otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miloslav Cink 

referent odboru 
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Účastníci řízení: 

 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, T. G. Masaryka 

985, 570 01 Litomyšl 

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

 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 

 Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice 

 

Dotčené orgány: 

 Policie ČR, dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy 

 Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy, J.E. Purkyně 918, 570 20 Litomyšl – dopravní úřad 

  Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 

125, 532 11 Pardubice – dopravní úřad a silniční správní úřad 

 

Na vědomí: 

 ZZSPAK, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice  

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 

 ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí 

 Zlatovánek spol. s.r.o., Starohradská 407, 572 01 Polička 

 

 

 

Příloha: situační plánky (5x) 
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