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V Poličce dne 01. 04.202I

RoZHoDNUTÍ
Městský úřad Polička, odboľ dopravy, jako příslušný silniční spľávní úřad ve věcech

silnici II. a III. tŕídy a veřejně přístupných účelových komunikacích dle $ 40 odst. 4 písm. a)
zźtkona č,. I3ll997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zźlkon o pozemních komunikacích"), na zőtkl'adé žádosti ze dne 17. 03. Ż0ŻI, kterou podala
firma Skanska a.s., ĺČo zszlĺ303, se sídlem KřiŽíkova 682l34a, 186 00, Praha 8 - Karlín (dále
jen ''žadatel'' - účastník řízení podle $ 27 odst. 1 zálkona č,.50012004 Sb., správníŕád, ve znění
pozdějších předpisů), o povolení úplné a částečné uzavírky silnice IU360 v katastľálním űzęmí
Polička v územním obvodu oRP Městského úřadu Polička, po projednání s vlastníkęm
uzavřeného úseku pozemní komunikace, a s vlastníkem pozemní komunikace' po niź má bý
vędęna objížd'ka, tj. Správa a űdrżba silnic Pardubického kraje, IČo: 0008503l, Doubravice 98,
533 53 Pardubice (dálejen ''SÚS Pk'' _ účastník ŕízení podle $ 24 odst. 2 písm. a) zźlkona o
pozemních komunikacích) čj. SUSPK/2563l2O2I ze dne 11. 03. 2021, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Spľáva Pardubice, Hlaváčova g02, 53O 02 Parđubice (dále jen ''ŘSD ČR'' _ účastník tízęní
podle $ 24 odst.2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích) a s obcemi, na jejímž' zastavěném
űzemí mábý povolena lzavirka nebo nařízena objíŽďka tj. Město Polička, IČo Oo277177,
Palackého nám. l60, 572 0I Polička (dále jen ''Město Polička'' _ účastník Íízení podle $ 24 odst.
2 pÍsm. b) zákona o pozemních komunikacích), obec Jedlová, ĺco: oozla782, Jedlová,32t,569
9l Jedlová u Poličky (dále jen ''obec Jedlová'' _ úěastník Íízení podle $ Ż4 odst. 2 písm. b)

zákona o pozemních komunikacích), Město Bystré, ĺČo oozla529, se sídlęm nám. Na podkově
2,569 92Bystré (dále jen ''Město Bystré'' - účastník Íízení podle $ 24 odst.2 písm. b) zákona
o pozemních komunikacích), obec Nyklovice ĺČo: oosqq646, Roveěné 4Ż, 59Ż 65 Nyklovice
(dále jen ''obec Nyklovice'' _ účastník ŕuení podle $ 24 odst.2 písm. b) zákona o pozemních
komunikacích), obec Sulkovec lČo: oołsg476, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné (dále jen ''obec
Sulkovec'' - účastník tízęní podle $ 24 odst.2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích),
MěstysJimramov ĺČo:oozgą471,Nám.JanaKarafiźńa39,59242 Jimramov(dále jen ''Městys
Jimľamov'' - účastník Íízení podle $ 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích),
Obec Koľouhev, IČo: 00276855, 569 93 Koľouhev 234 (dá|ejen ''obec Korouhev'' _ účastník
ŕízení podle $ Ż4 odst.2 písm. b)zálkona o pozemních komunikacích) po písemném vyjádření
k úplné uzavírce silnice 111360 Polička Korouhev, Krajského úřadu Pardubického
kĺaje - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IČo: 7O8 92 822, Komenského
náměstí |25, 532 l l Pardubice (dále jen ''KÚPaK ODSH'' _ příslušný dopľavní úřad ve smyslu
ustanovení $ 34 odst. 1 písm. b) zálkona č,' nU1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů) vydaného pod KrÚ 25ŻI7|2O2I ze dne 23. 03. 2O2I a na zźlk|adě písemného
stanoviska k objízdné trase celkové uzavíľky silnice 111360, příslušného orgánu Krajského
ředitęlství policie Pardubického kľaje, Územního odboľu Svitavy, Dopravního inspektorátu,
vydaného pod čj. KRPE-17033-ŻlČI-2021-170906 ze dne 05.03.202I,

povoluje
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podle ustanovení $ 24 zźlkona o pozemních komunikacích, a podle $ 39 jeho prováděcí vyhlášky
č. I04l|997 Sb., vę znéní pozdějších předpisů, a v souladu s ust. $ 67 - 69 zźlkona
č,. 50012004 Sb., správní řád' vę znění pozdéjších předpisů (dále jen ,,správní řád"),

uzavíľku silnice II/360

v katastľálním űzemí Polička za těchto podmínek:

1. Druh uzavíľĘ: úplná pľo veškeý silniční pľovoz.
2. Místo omezení: silnice IU360 v ulici Zákrejsova, od veřejně přístupné účelové

komunikace vedoucí k veřejnému koupališti města Poličky, po odbočku na Jelínek.
3. Dľuh uzavíľky: částečná pľovoz ŕízen pracovníĘ stavby, přechodným dopravním

značením a dopravním zaÍízęním.
4. Místo omezení: silnice 111360 od odbočky na Jelínek přes obec Koľouhev, po hranice

kraje Vysočina.
5. Důvod uzavíľky: zajištění bezpeěnosti při pľovádění stavębních prací, v rámci

rekonstrukce mostu ev.č. 3ó0_023 ulicę Zálkrejsova, silnice 111360 v Poličce, zŕízení
okľužní křižovatĘ v obci Koľouhev a celkové modernizace (celoplošné frézování,
Sanace) silnice 111360 Polička _ Koľouhev, po hranice kraje Vysočina.

6. Teľmín uzavírky: od 08. 04.2021(čtvľtek) do 20. 07.2021(úterý).
7. objízdná tľasa pľo NA nad 3'5 t:

obousměrná, po silnici U34, po silnici 111362 Jędlová _ Bystré - hranice kraje Vysočina a
dále obec Nyklovice, Sulkovec, Ubušín a Městys Jimľamov na silnici IV360.

8. objízdná tľasa pľo NA délky nad 12 m:
obousměrná, po silnici U34, po silnici lI/362 Jedlová _ Bystré _ hľanice kľaje Vysočina a
dále obec Nyklovice, Sulkovec, Ubušín, Trhonice na silnici 111360 směľ Městys
Jimramov.

9' objízdná tľasa pľo vozidla do 3,5 t a autobusy VLAD:
obousměrná' po silnici V34 Polička, po silnici 111362 Jedlová' po silnici 11113622 Jedlová,
po silnici III|35322 Korouhev na silnici IU360 směr Městys Jimľamov'
V místě uzavirky a na objízdných trasách, nesmí bý nijak ovlivněna bezpečnost
a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.
Místo uzavírky a objízdné trasy při úplné uzavírce, budou označeny přechodným
dopravním značením a zaÍízením. Nepľodleně po ukončení úplné a částečné uzavírky,
bude zpľovozněno původní dopravní znaěení azaÍízęní.

lO.Żadatęl o uzavírku je povinen zajistit rozmístění dopľavního značęní dle stanovené
přechodné úpravy provozu na pozęmních komunikacích, kÍerou vydal Městský úřad
Polička, odboľ dopravy pod čj. MPl07887l20ŻI dne 31. 03. 2\LI,Městský úřad Bystřice
nad Pernštejnem, odbor dopľavy pod čj. BYsl7679l202I dnę 31. 03. 202Í aMěstský
úřad Nové Město na Moľavě, odboľ dopravy pod čj. MI'INMNM166561202l dne 17. 03.
202r.

II.Znač,ęní uzavíľky a objíŽďky zabezpeěí źadatel o uzavírku dle stanovené přechodné
úpravy pľovozu na pozemních komunikacích na svůj náklad, nadále odpovídá za stav
tohoto značení po celou dobu trvání uzavírky a objížďky.

12.Bezpeěný průchod místem uzavírky, musí bý vž'dy zachován, stejně jako přístup pľo pěší
k nemovitostem a pľovozovnám v uzavřeném úseku.

13. Město Poliěka a ostatní obce dotčené předmětnou uzavírkou zveřejní informaci o
povolení uzavírĘ způsobem v místě obvyklým.

14. Żadatet je povinen informovat podnikatelské subjekty, mající sídlo či provozovnu
v uzavřeném úseku' a obyvatelé mající bydliště v uzavřeném úseku, o termínu uzavíľky
pro veškeý silniční provoz minimálně týden předem písemným oznámęním.
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15.Żadatęlje povinen v době trvání uzavírky zajistiÍ' čistotu dotčené komunikace, dále je
povinen provádět na místě uzavíľky pravidelné kontroly, aby bylo zabráněno vzniku
případných komunikačních zátvad, a to jak na uzavřeném úseku silnice, tak i na objízdné
trasę. Znęěištění komunikace bude nepľodlęně odstraněno, poškození komunikace bude
nahlášeno spľávci dotčené pozemní komunikace.

16.żadatę| o uzavírku, bude po dobu trváníuzavírky věnovat zvýšenou pozornost stavu
vozovek na objízdné trase, pŕed zahě|enim uzavírky, bude provedena pasportizace
objízdné trasy. Po skončení uzavíľky żadate| neprodleně předá protokolárně objízdnou
trasu příslušným vlastníkům dotěęných pozemních komunikací.

17.Żadatęlje povinen vyuŹít všech možností ke zkrácení doby uzavíľky; v případě, že bude
uzavírka zhácena, popř. se nębude konat' oznámí tuto skutečnost neprodleně orgánu,
ktery toto rozhodnutí vydal a oľgánům IZs. TotoŽným způsobem bude żadatęl
informovat o ukončení uzavírky.

18' Żadate|je povinen umístit v předmětném místě orientační tabule, ktęľé budou mimo jiné
obsahovat aktuální čas ukončen í uzavirky.

19. orgánům Policię ČR a1inym příslušným orgánům je vyhrazeno právo kontroly značení,
případně jiné úpravy silničního provozu' pokud to bude vyźadovat veřejný zźĄem.

20. Městský úřad Polička, odbor dopravy a silničního hospodářství, má vyhrazené pľávo
v případě konstatování nedostatečné intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek
tohoto ľozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce.

2I. Za splnění výše uvedených podmínek zodpovídá:
Za stavební pľáce: pan Martin Paťava, SKANSKA a.s., tel: 737Ż57350.
Za dopravní značení: pan Stanislav Andľle, JAST s.r.o. IČo: 62065939, Rudé armády
45,5l7 42 Doudleby nad orlicí.

22.Yyjńdŕení spľávce silnic II a III. třídy - sÚsPK
- Souhlasíme s uzavíľkou v daném termínu.
- Uzavírka a objíźďka, musí bý oznaěena předepsaným způsobęm. Dopľavní

znač,ení, jeho případné opravy po dobu twźní uzavírky a jeho odstranění
zabezpečiźadatę| o uzavírku na svůj náklad.

- Żadatę| neprodleně odstraní případné zétvady ve sjízdnosti vzniklé na objíž'd'ce
během twání uzavírky. Pokud to nebude možné, označí místo závady příslušnou
dopľavní značkou.

- Před zahájením uzavírĘ, zajistí Źadatę| o uzavíľku zadokumentování stavu
objízdné tľasy, které předá SÚSPk. Po skončení uzavírky, bude provedeno
porovnání stavu objízdné tľasy před a po uzavírce. Případné vzniklé škody na
objízdné trase' budou odstraněny na náklad źadate|e o uzavíľku v souladu
s ustanovením $ 24 odst. 6 zźtkona č). l3l|997 Sb'' o pozemních komunikacích.

- Požadujemę omezení uzavírky na silnici II/360 na neikratší možnou dobu.
23.vyjádŕení Kľajský úřad PaK _ oDsH

- Uzavírkou, bude dotčena dopľavní obslužnost zajišťována linkami 680835,
840903 (dopravce Zlatovánęk spol. s r.o.) a 840118 (dopravce ZDAR a.s).

- Na dobu uzavírky, budou schvalovány výlukové jízdníŕády.
- obousměrná objízdná tľasa: Polička _ s1|. IU362 _ sil. ilI/3622 - sil. ilIl35322 _

Korouhev _ křiž. sil. 111360 aIII/353Ż2 a dálę po své trase,
- Na s1|.IIU362Ż v úseku Jedlová _ křiž. si|. ilIB622 a sil. ĺII/35322, budę zakázźtn

průjezd vozidelnad 3,5 t s výjimkou autobusů VLAD,
- U zastálvky Polička,,Poliěské strojírny I, bude vytvořen prostoľ pro bezpečné

otáčení autobusů. Další místo pro otáčení autobusů, budę zÍízeno u zastávky
Korouhev',křiž. (na sil. IIl360 v prostoru u garźň'í),

_ V úseku mezi zastávkou Polička,, Poličské strojírny I a hranici kľaje Vysočiny,
bude zachován průjezd autobusů, v případě vzniku pracovního místa, bude řízen
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pomocí SSZ. Zastźxky Polička,, Poličcké strojírny I, Polička,, Poličské strojíľny
II a Korouhev,, křiŽ., budou během uzavíľky přístupné pro autobusy VLAD.
V případě potřeby přesunu zastźxky, z důvodu provádění stavebních prací v místě
zastávky, budę minimálně 3 dny předem domluveno s dopravním úřadęm
přesunutí zastźlvky. Żadate| zajistí infoľmování cestujících o případném přesunutí
zastźxky a její řádné označení,
Zastélvka Polička,, Zákrejsova, nebude po dobu uzavírky obsluhována. Žadatęl o
uzavírku zajistí upozoľnění na neobsluhovźní zastź"ľky dotčenými linkami'
Zastźxky Polička,, Poličské stĄírny I, Polička,, Poličské strojírny II a Korouhev,,
křiž. obsluhují pouze vybrané spoje,
Po dobu uzavírky, nejsou na dotčených linkách garantovány přestupní vazby
v Poličce a Bystrém'
Zhotovitel využije všęch dostupných prostředků ke zkrácení tęrmínu uzavírky'
Uzavíľka. bvla pľoiednána s technolo donravní obslužnosti Pardubického

- Dopľavní úřad si vyhrazuje právo své vyjádření v průběhu uzavírky dle potřeby
změnit či upravit.

- V případě změny tęrmínu je nutné včas (minimá|né 7Ż hodin předem) informovat
dopravní úřad případně dopľavce.

_ Se změnami pľovozu na linkách' kteľé ovlivní dopľavní obslužnost, musí žadatel
pľokazatelně před zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský
úřad a cestující veřejnost.

- Żadatel má za povinnost při nerealizování nebo zl<rércęní, uvedené uzavírky,
předem informovat dopravní úřad a výše uvedené dopľavce.

2a. Yy jádŕení Obec Nyklovĺce
- V uvedeném období, bude v naší oblasti zvýšený pohyb zemědělské techniky

a s objízdnou trasou pľo vozidla nad 3,5 t, to bude velice nebezpečná kombinace.
PoŽaduji úpľavu sníŽení povolené rychlosti v obci, informační tabule o uzavírcę a
objízdných trasách v dostatečné vzdálenosti např. Svitavy, Litomyšl, Letovice,
Kunštát, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a podobně.

25. Vyjádření MěsĘs Jĺmľamov
- Souhlasíme za předpokladu, że objízdná trasa pro nákladní dopľavu' délky nad 12

m, bude vedena přes Trhonice. Nesouhlasíme s umístěním semaforu v Jimľamově.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: V pľůběhu ŕizení byly vzneseny námitĘ obcí
Nyklovice a Městysu Jimramov'

1) Námitky obce Nyklovice ze dne 16.03.202l evidované u silničního správního úřadu pod
čj. MP/066381202I, byly v rámci správního řízení z části vyhověny a z č,źlsti shledány jako
nedůvodné' z niże uvedených důvodů.

Námitka č,. I: V uvedeném období, bude v naší oblasti mýšený pohyb zemědělské techniĺE
a s objízdnou tľasou pro vozidla nad 3,5 t, to bude veĺice nebezpečná kombinace. Požaduji
úpľavu snížení povolené rychlosti v obci.

Po zváżení všech okolností se silniční spľávní úřad ľozhodl této námitoe obce Nyklovice vyhovět
a Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem, odboľem dopravy, jako příslušným silničním
spľávním úřadem, byla stanovena přechodná úprava provozu pod čj. BYsl7679lŻ02I đne 3l.
03. 202I, z důvodu uzavírky silnice Iv360 v ulici Zźlkrejsova v Poličce s objízdnou trasou přes

obce Nyklovice a Sulkovec, kde v obci Nyklovice, bude stanoveno přechodné dopravní znaěęní
B20a_ nejvyšší dovolęná rychlost (30 km/h).

kĺaie (s Ing. Bennou)'
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Námitka č,.2: Informační tabule o uzavírce a objízdných trasách v dostatečné vzdóIenosti např.
Svitavy, LitomyšI, Letovice, Kunštát, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě
a podobně.

Silniční spľávní úřad považuje shora uvedęnou námitku obce Nyklovice za nedůvodnou
s ohledem na skutęěnost' že existuje systém Centľální evidęnce uzavíľek (CEU)' ktery je
začleněn do komplexního jednotného systému dopravních informací (JSDI) a přímo
spolupracuje s dalším systémem Náľodního dopravního informačního centra (NDIC). Veřejnost
tedy má možnost sęznámit se s dopľavními omezeními vzniklými předmětnou uzavíľkou
způsobem umožňujícím dálkový přístup na dopľavním portále www.dopravniinťo.cz nebo
pľostřednictvím dopľavních zprźlv poskytovaných shora uvedenými dopľavními systémy. Ke
stanovení informačních tabulí tak nebylo silničním správním úřadem přikročeno, nęboť takové
opatření bylo shledáno jako nadbytečné a s ohledem i na velkou vzdálenost od místa uzavírky
i za neefektivní'

2) Námitky Městysu Jimľamov evidované u silničního spľávního úřadu pod
čj. MP/07383l202l, byly v rámci správního Íízení z č,źlsti vyhověny a z č,ásti shledány jako
nedůvodné, ato zníŽe uvedených důvodů.

Námitka č,. 1: Souhlasíme za předpokladu, že objízdná tľasa pro nákladní dopľavu, déllĺy nad 12
m, bude vedena přes Trhonice.

Silničnímu správnímu úřadu byla ze strany firmy Skanska a.s., ĺČo:zazll3O3, se sídlem
Křižíkova 682l34a, 186 00, Praha 8 _ Kaľlín, dodána společně se žádostí, situace sobjízdnou
trasou pro nákladní vozid|a délky 12 Íil, Po silnici Il34, po silnici I|1362 Jedlová _ Bystré -
hranice kraje Vysoěina a dále obec Nyklovice, Sulkovec, Ubušín, Trhonice na silnici IIl360 směľ
Městys Jimramov, kterou vypracovala společnost JAST s.ľ.o. IČo: 62065939, Rudé armády 45,
5l7 4Ż Doudleby nad orlicí. objizdná trasa je zahmuta v podmínkách tohoto Rozhodnutí pod
bodem 8. Tímto došlo ke splnění podmínek uvedených v námitce.

Námitka ě.2'. Nesouhlasíme s umístěním semaforu v Jimramově'

Silniční správní úřad posoudil námitku k umístění semaforu v obci Jimľamov, avšak s ohledem
na zvýšenou fľekvenci nákladních vozidel nad 3,5 t v konkrétním místě na pozemní komunikaci
(z důvodu uzavírky silnice |11360 ulice Zákrejsova v Poličce a objízdné tľasy přes Městys
Jimramov), došel závěru, že s ohledem na bezpečnost silničního provozu je na objízdné tľase
zapotÍebí zajistit bezpeěný průjezd vozidel právé za pomocí semaforů, neboť není jiný
realizovatelný způsob' jakým by mohlo býi ŕízení silničního provozu dosaŽeno. Silniěnímu
správnímu úřadu se učiněné opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního pľovozu
v konkrétním místě na pozemní komunikaci, jeví jako správné a ve veřejném zájmu jakým
ochrana bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bezesporu je. Proto vyhodnotil námitku
Městysu Jimramov v tomto směľu za nedůvodnou.

V souladu s ust. $ 24 odst.-l zálkona č,. 13ll997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, nikdo nemá náľok na náhradu případných ztrźtt, jeż mu vzniknou v důsledku
uzav írky nebo obj íŽďky.

Případné vzniklé škody či poruchy na pozemních komunikacích dotčených uzavíľkou,
budou v souladu s ust. $ Ż4 odst. 6 zákona č,. 13l1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, odstraněny na náklady Žadatę|e o uzavírku a objížďku.

odůvodnění:
Městský úřad Polička, odbor dopľavy, jako příslušný silniční správní úřad, na zźlkladě

žádosti żadatelę ze dne 17.03.202I, o povolení o povolení úplnéačástečné uzavíľky silnice
Iv360 v katastrálním izęmi Polička' z đůvodu zajištění bezpečnosti při pľovádění stavebních
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pľací' v rámci ľekonstrukce mostu ev.č. 360_023 ulice Zálkrejsova, silnice 111360 v Poličce,
zŕízení okľužní křiŽovatky v obci Koľouhev a celkové modernizace (celoplošné frézováni,
Sanace) silnice Í11360 Polička _ Korouhev, po hranice kľaje Vysočina, po pľojednání
s vlastníkem uzavřeného úseku pozemní komunikacę, a s vlastníkem pozemní komunikace' po
nížmá bý vedena objíŽd'ka, a s obcemi, jejichŽ zastavěné tĺzęmí bude uzavírkou nębo objížd'kou
dotčeno, za souhlasného stanoviska příslušného oľgánu Policie ČR rozhodl tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno, neboť nęshledal důvody, které by vydání povolení bránily. Námitky
a připomínky, které byly v pruběhu Íízení účastníky ŕízęní Vzneseny' byly do rozhodnutí
zapracovćny a spľávním orgánem vypořádány.

Poučení:
Dle $ 83 odst. l správního řádu lze pľoti tomuto rozhodnutí podat, do 15 dnů od jeho

doľučení, odvolání ke Kľajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopľavy, silničního
hospodářství a investic. odvolání se podává prostřednictvím podání k Městskému úřadu Polička,
odboru dopravy.

Dle $ 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v $ 37 odst. 2
správního Íádll (tzv. obecné náležitosti podání) a musí obsahovat údaje o tom, ke ktęľému
rozhodnutí směřuje' vjakém rozsahu ho napadá, a včęm je spatřován rozpor správními
předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. odvolání se podává
spotřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby kaž:dý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá_li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
spľávní orgán na náklady rĺčastníka.

Dle $ 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a návrhům na provedení
nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v pľůběhu odvolacího Íízení, se přihlédnejen tehdy,
jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které ričastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník,
žę mu nebylo umožněno učinit v řízęní v prvním stupni určitý úkon, musí bý tento úkon učiněn
spolu s odvoláním. Dle $ 37 odst. 2 spľávního ŕáduz odvolání musí bý patrno, kdo je činí, kteľé
věci se týkźĺ, a co se navrhuje. Dále pak označení správního orgánu, jemuŽ je určeno. Fyzickől
osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou
adresu pro doručování dle $ 19 odst. 3 správního řádu.

odvolání pľoti tomuto rozhodnutí nemá, dle ustanovení $ Ż4 odst' 4 zátkona o pozemních
komunikacích, odkladný účinek.

,,otisk úředního r azítka"

Mgr. Jan Kovář
vedoucí odboru dopravy

obdrží:

Žadatel - účastník řízení podle $ 27 odst. 1 správního řádu

Skanska a.s., IČo: 26271303, se sídlęm Křižíkova 682/34a,l8ó 0o, Pľaha 8 - Karlín, IDDS

Dále obdrŽí dle $ 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní
komunikace' která má bý uzavÍęna a po níż máb1Ą vędena objížd'ka):

Spľáva a űdrźba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy a prognőzy Litomyšl,
lČo: ooosso31, T. G. Masaryka 985, 570 0l Litomyšl,IDDS
Ředitelsfví silnic a dálnic ČR, Správa Paľdubice, Hlaváčova g02, 530 02 Paľdubice,
IDDS
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Dále obdrží dle ô 24 odst. 2 písm. b) zákona o oozemních komunikacích (obec, na jejímź
zastavěném űzemí mábyt povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):

Město Polička, ĺČo: oozll|77,Pa|ackého nám. |60,572 0l Polička, IDDS
obec Jędlová, IČo: OO276782, Jedlová 32|,569 91 Jedlová u Poličky, IDDS
Město Bystľé, ĺČo oozla529, se sídlem nám. Na podkově Ż, 569 92 Bystré, IDDS
obec Nyklovicę ICO: 00599646, Rovečné 42,592 65 Nyklovice, IDDS
obec Sulkovęc IČo: 00489476, Sulkovec 50,5g2 65 Rovečné, IDDS
Městys Jimramov lČo: oozgą471, Nám. Jana Kaľafiźúa39,5g2 42 Jimramov, IDDS
obec Korouhev, IČo: 00276855,569 93 Koľouhev 234, IDDS

Dotčené oľgány:

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, dopravní úřad, Komenského nám. I25, 532 Il
Pardubice,IDDS
Krajské ředitelství policie Pardubického kľaje, |Jzemní odbor Svitavy, Dopravní inspektoľát,
Purkyňova Ż, 568 02 Svitavy, IDDS

ostatní:

HZS Paľdubického kraje, Ičo: 70885869, Teplého 1526,53o 02 Pardubice, IDDS
Zdľavotnická záchranná služba Pardubického kľaje, ĺČo eqĺlz196, Průmyslová 450, 530 03
Pardubice,IDDS
HZS Kraje Vysočina' ĺČo: zosss 184, Ke Skalce 32, 568 04 Jihlava, IDDS
Zdravotnickázáchranná služba Kľaje Vysočina, IČo: 47366630, Vrchlického 61' 568 01 Jihlava,
IDDS
Krajské ředitęlství Policie Kraje Vysočina' IJzemní odbor Żd'ár nad Sázavou, Dopravní
inspektorát, IDDS : x9nhptc
Městský úřad Nové Město na Moľavě, odbor dopravy, ĺČo: oozqą900Vľatislavovo náměstí l03,
592 3l Nové Město na Moľavě, IDDS
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy, ĺČo: oozgą136, Příční 4o5, 593 0l
Bystřice nad Pemštejnem, IDDS
Z|atovánekspol' s r.o., IČo: 15036278, Starohradská,4O7, 57Ż OI Polička, IDDS
ZDAR, a.s., IČo: 46965815, Jihlavská 759/4,59l 48 Żd'ár nad Sázavou, IDDS
LIKO Svitavy, a.s., IČo: 25260715, Tolstého 2ll4/|3, 568 02, Svitavy - Předměstí, IDDS
T.E.s. s.r.o., ICo: 64788253, se sídlem Jiráskova 977 , 57Ż 01 Polička, IDDS
Městská policie, Palackého nám. l60, 572 0I Polička, e-mailem/elektronicky

Příloha:

Situační plán _ 10 listů
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Dopravní omezení na silnici ll/360' modernizace Polička - Korouhev,
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Dopravní omezení na silnici Il/360, modernizace Policka - Korouhev,
hľanice kraje' 
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Dopravní omezení na silnici 111360, modernlzace Polička - Korouhev,
hranicekraje' sanace usek soom
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Dopravní omezení na silnici l!1360' modernizace
Polička - Korouhev,hranice kraje.
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Dopravní omezenÍ na silnici 111360' modernizace
- Korouhev,hranice kraie.
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Dopravní omezení při uzavírce silnice ll/360' Policka - Korouhel
objízdná osobní, bus, nákladní'
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Dopravní omezení při uzavíľce silnice ll/360' Polička - Korouhel
objízdná osobní, bus, nákladní.
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Dopravní omezení při uzavírce silnice ll/360' Policka - Korouhev
objízdná osobní, bus, nákIadní.
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Dopravní omezenĺ na silnici ll/360' modernizace
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