MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA
odbor dopravy
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička
Sp.zn.: MP/00739/2021
V Poličce dne 11. 01. 2021
Č.j.: MP/00767/2021
Vyřizuje: Miroslav Halamka DiS.
Tel.: 461 723 875
Email: urad@policka.org
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích dle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"), obdržel dne 11. 01. 2020 žádost, kterou podala firma
M – SILNICE a.s., IČO: 42196868, Oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA,
Bří Štefanů 942, 500 03 Hradec Králové o povolení krátkodobé uzavírky silnice III/3634
a III/3635 v katastrálním území Stašov.
Důvod omezení: provádění trhacích prací (clonového odstřelu kamene) v lomu Stašov.
Místo omezení:
1. Silnice III/3634 v obci Stašov od místa pod kostelem na rozcestí směrem ke křižovatce
silnice III/3634 a III/3635 v obci Stašov.
2. Silnice III/3634 v obci Stašov od křižovatky silnice III/3635 směrem na Hamry po
místo ležící 100 m za posledním objektem domu (č.p. 84) v zastavěné částí obce
Stašov ve směru jízdy Stašov – Hamry.
3. Silnice III/3635 od křižovatky se silnicí III/3634 ve směru jízdy ze Stašova do
Rohozné k místu ležícímu 200 m za zastavěným územím obce Stašov.
Termín uzavírky:
Leden: dne 27. 01. 2021 (středa)
Únor: dne 16. 02. 2021 (úterý)
Březen: dne 02. 03. 2021 (úterý), dne 15. 03. 2021 (pondělí), dne 30. 03. 2021 (úterý)
Duben: dne 08. 04. 2021 (čtvrtek), dne 19. 04. 2021 (pondělí), dne 29. 04. 2021 (čtvrtek)
Květen: dne 10. 05. 2021 (pondělí), dne 20. 05. 2021 (čtvrtek), dne 31. 05. 2021 (pondělí)
Červen: dne 09. 06. 2021 (středa), dne 17. 06. 2021 (čtvrtek), dne 29. 06. 2021 (úterý)
Červenec: dne 15. 07. 2021 (čtvrtek), dne 26. 07. 2021 (pondělí)
Srpen: dne 10. 08. 2021 (úterý), dne 24. 08. 2021 (úterý)
Září: dne 16. 09. 2021 (čtvrtek), dne 30. 09. 2021 (čtvrtek)
Říjen: dne 11. 10. 2021 (pondělí), dne 20. 10. 2021 (středa), dne 27. 10. 2021 (středa)
Listopad: dne 08. 11. 2021 (pondělí), dne 18. 11. 2021 (čtvrtek), dne 30. 11. 2021 (úterý)
Prosinec: dne 14. 12. 2021 (úterý) s tím, že v uvedeném dnu bude přechodná úprava provozu
výše uvedených úseků silnic po dobu max. 20 minut nepřetržitě, tj. 1x 20 minut v jednom dnu
v čase, který tímto rozhodnutím není určen konkrétně.
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Při změně termínu provádění trhacích prací bude vydáno samostatné rozhodnutí silničním
správním úřadem s původními podmínkami a souhlasy, které byly dány, k termínům viz výše.
Objízdná trasa (obousměrně): není stanovena.
Dopravní značení: dle přiložené celkové situace. Na každé straně z vyznačených míst bude
umístěna přenosná dopravní značka Z2 – zábrana pro označení uzavírky a B1 – zákaz vjezdu
všech vozidel (v obou směrech). Na straně uzávěr bude též pracovník označený výstražnou
retroreflexní vestou pro informovanost řidičů.
Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení akce: pan
nar. 16. 10. 1957, bytem 569 71 Pomezí, tel.: 495 845 224, 602 450 214.

František

Kalina,

Dnem podání bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").
Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu silniční správní úřad
oznamuje
všem známým účastníkům řízení, zahájení řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno podle
§ 24 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 33 správního řádu máte v řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění
se prokazuje plnou mocí, kterou lze udělit buď písemně či ústně do protokolu.
Dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že je správnímu orgánu situace na místě dobře známá, upouští
správní orgán od ústního jednání a místního šetření.
Dle § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům řízení
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, proto
silniční správní úřad dává účastníkovi možnost vyjádřit se do patnácti dnů ode dne
doručení tohoto oznámení.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v budově Městského úřadu Polička, odboru
dopravy, na ulici Nádražní 304 (ulice mezi autobusovým nádražím a krytým plaveckým
bazénem), 1. patro, dveře č. 15, a to v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu v době od 8:00
– 11:30 hodin a 12:30 – 17:00 hodin. V ostatní dny dle telefonické domluvy.

Mgr. Jan Kovář
vedoucí odboru dopravy
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Toto oznámení bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Polička a Obecního
úřadu Stašov, nejméně po dobu 15 dnů a současně bude zveřejněn způsobem umožňující
dálkový přístup.
Příloha: situační plán

Vyvěšeno dne ……………

Sejmuto dne ……………

…………………………………………………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení
opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a
jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.
obdrží:
Žadatel - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
M – SILNICE a.s., IČO: 42196868, Oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA,
Bří Štefanů 942, 500 03 Hradec Králové, IDDS
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní
komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Pardubice, Doubravice 98,
PSČ 533 53, IDDS
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obec, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):
Obec Stašov, IČO: 00277401, Stašov 6, 572 01 Polička, IDDS
K vyvěšení na úřední desku:
Městského úřadu Polička – úřední deska
Obecní úřad Stašov – úřední deska
Dotčené orgány:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, dopravní úřad,
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IDDS

Příloha:
Situační plán s vyznačením uzavřeného úseku
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