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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 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v řízení vedeném podle zákona       
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ÚAMK – AMK, O.S.,                   
IČ 44473427, se sídlem Dolní Čermná 185, 561 53 Letohrad (dále jen „žadatel“), ze dne 19.08.2019 a po 
projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány podle ustanovení § 24 odst. 2) a § 25 odst. 6 e) zákona o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

p o v o l u j e 
 

právnické osobě: ÚAMK - AMK, O.S.,  IČ: 44473427 
sídlo:    Dolní Čermná 185, 561 53 Letohrad 
uzavírku silnice č.:  I/11     
druh uzavírky:   úplná  
silnice I/11, v km:  cca 107,300 – 109,300   
délka uzavírky:  cca 2,000 km 
termín uzavírky:  1.09.2019, 6:00 hod. – 18:00 hod. 
důvod uzavírky:  sportovní akce: Závody ve sprintu motocyklů  
rozsah uzavírky:  od okružní křižovatky silnic I/36 x II/360 x III/31216 po křižovatku se silnicí III/31217 
objízdná trasa: silnice I/11 Šedivec, silnice II/360 Šedivec – Letohrad, silnice III/3141, III/3116 

Letohrad – Mistrovice, zpět na silnici I/11, obousměrně. 
objízdná trasa – BUS: Letohrad, silnice II/360, křiž. II/360 x III/3141, silnice III/3141, silnice III/3116 –  
                                           Mistrovice, silnice I/11, křiž. I/11 x III/31217, silnice III/31217 Nekoř a dále po trase.  
za těchto podmínek:  
1. Označení částečné uzavírky zabezpečí žadatel o uzavírku dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnici I/11“ č.j.: KrÚ-62248/2019-Sa, ze dne 20.08.2019.  
2. Rozmístění dopravního značení bude provedeno před zahájením akce. Dopravní značení zabezpečí žadatel 
na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu uzavírky. Žadatel po ukončení akce zajistí 
úklid předmětné silnice včetně dopravního značení. 
3. Případné změny dopravního opatření na místě stavby je žadatel o uzavírku povinen řešit ve spolupráci se 
silničním správním úřadem. 
4. Před započetím a po skončení uzavírky bude provedena kontrola stavebního stavu komunikací. Případné 
škody na vybavení silnice I/11 a příslušenství budou pořadatelem akce bezodkladně odstraněny, včetně 
znečištění. V případě poškození vodorovného dopravního značení bude oprava - obnova zajištěna 
pořadatelem sportovní akce. Rozsah případného poškození bude upřesněn po konání akce.    
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5. Žadatel bezodkladně oznámí skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky silnice I/11 na Národní 
dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava - Přívoz, telefonicky na tel. č. 596 663 550-
3, nebo e-mailem s potvrzením o doručení (ndic@rsd.cz). 
6. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky, byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.    
7. V době uzavírky bude průjezd vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného 
sboru a policie, přes uzavřený úsek silnice I. třídy, umožněn. 
8. V uzavřeném úseku je dopravní obslužnost zajišťována linkou 700971 spoje 103, 106,107 (dopravce ČSAD 
Ústí nad Orlicí, a.s.), 
spoje pojedou obousměrně po objízdné trase: 
Z Letohradu pojedou po své trase do zastávky „Letohrad, OEZ“, poté dále rovně na kruhovou křižovatku 
silnic II/360 a ul. Mírová. Na kruhové křižovatce se otočí a pojedou zpět po silnici II/360. Dojedou na 
křižovatku silnic II/360 a II/3141 kde se dají doleva po silnici II/3141 (Družstevní) rovně ve směru na Dolní 
Čermnou. Na křižovatce silnic II/3116  a II/3141 pojedou doleva po II/3116 přes Mistrovice až na křižovatku 
I/11 a II/3116. Odtud doleva po I/11 ve směru na Žamberk, dále v obci Nekoř - Bredůvka na křižovatce I/11 a 
III/31217 odbočí doprava ve směru na Nekoř a po III/31217 pojedou dále po své trase. 
- Po dobu uzavírky se nebude obsluhovat zastávka „Šedivec“. 
- Žadatel o uzavírku zajistí na zastávku upozornění o jejím neobsloužení. 
- Objízdná trasa bude delší o 4 km; výlukové JŘ nebudou schvalovány. 
- V případě změny termínu je nutné včas informovat všechny dopravce.  
9. Se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní obslužnost, musí žadatel prokazatelně před 
zahájením uzavírky seznámit příslušný obecní nebo městský úřad a cestující veřejnost.  
10. Žadatel má povinnost informovat dopravní úřad a uvedené dopravce o zkrácení termínu uzavírky.   
11. Případné škody na vybavení silnice I/11 a příslušenství budou pořadatelem akce bezodkladně 
odstraněny, včetně znečištění. 
12. Žadatel o uzavírku zajistí dodržení podmínek z vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, 
ze dne 5.08.2019:  
- Bude určena konkrétní osoba odpovídající za vyznačení objízdné trasy. 
- V uzavírce nebudou platit pravidla silničního provozu. Veškerá pravidla pro soutěž a organizaci stanoví 
pořadatel akce na podkladě oficiálních pravidel ÚAMK ČR, včetně umístění diváckých zón v bezpečné 
vzdálenosti od trati. Doporučuji závodní trať od diváků oddělit tak, aby nemohlo dojít k najetí závodících do 
diváckých zón. 
- Parkování diváků musí být organizováno v uzavírce, mimo depo a závodní trať.  
- V případě nutnosti mohou silniční provoz řídit náležitě poučené osoby, jejichž seznam bude přílohou 
žádosti k povolení zvláštního užívání pro silniční správní orgán. Tyto osoby budou oprávněny zastavovat 
vozidla v souladu s § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. Musí mít při výkonu oprávnění kopii rozhodnutí o povolení zvláštního užívání u 
sebe. Budou oblečeni v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
13. Předmětný úsek silnice může být uzavřen jen po dobu provádění akce, která vyžaduje uzavírku. Žadatel o 
uzavírku je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky a zvláštního užívání silnice.  
14. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení prací, které budou prováděny pod ochranou 
uzavírky je:  Lukáš Grůza, ÚAMK – AMK O.S. Letohrad, tel. 723 381 083.   
15. Orgánům Policie ČR, KŘPPK, dopravnímu inspektorátu je vyhrazeno právo kontroly značení a případně 
jiné úpravy silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. 
16. Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství má vyhrazené 
právo v případě konstatování neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení 
ustanovení o uzavírce. 
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 SŘ): 
ÚAMK - AMK, O.S., Dolní Čermná 185, 561 53 Letohrad 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 SŘ): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Obec Šedivec, Šedivec 57, 564 01 Žamberk  
Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad 
Obec Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
Obec Nekoř, Nekoř 330, 561 63 Nekoř  
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:  
Připomínky jednotlivých účastníků řízení byla zapracovány do výroku rozhodnutí.  
 
O d ů v o d n ě n í : 

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti 
ÚAMK – AMK, s.o., IČ 44473427, se sídlem Dolní Čermná 185, 561 53 Letohrad ze dne 19.08.2019 a po 
projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Pardubice jako právnickou osobou oprávněnou 
hospodařit na silnicích I. tříd, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje jako majetkovým správcem silnic 
II. a III. třídy, obcemi Šedivec, Letohrad, Mistrovice a Nekoř, na jejichž zastavěném území je vedena objížďka 
a na základě písemného vyjádření Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního 
odboru v Ústí nad Orlicí k uzavírce silnice č.j. KRPE-61094-2/ČJ-2019-171106 ze dne 5.08.2019 a po 
posouzení předložených podkladů dle ust. § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil úplnou uzavírku 
silnice a zvláštní užívání silnice I/11, v úseku - viz. výrok rozhodnutí, z důvodu pořádání sportovní akce: 
„Závody ve sprintu motocyklů“, tak jak je v rozhodnutí uvedeno.  

Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl jak 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.  
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek.  

              otisk úředního razítka                     
 
          Ing. Ladislav Umbraun 

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

 

Za vydané rozhodnutí byl dle zákona č. 634/2004 Sb., položky. č. 36 písm. a) vyměřen správní poplatek ve 
výši 100,-Kč, který byl zaplacen. 
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Obdrží: 
ÚAMK - AMK, O.S., Dolní Čermná 185, 561 53 Letohrad 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Obec Šedivec, Šedivec 57, 564 01 Žamberk  
Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad  
Obec Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
Obec Nekoř, Nekoř 330, 561 63 Nekoř 
 
Na vědomí: 
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk   
Policie ČR, KŘPPK, dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí  
Zdravotnická záchranná služba okresu Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Hylváty 474, 562 03 Ústí nad Orlicí  
ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí (DS) 
 
Ministerstvo dopravy ČR, nadměry (e-mail) 
Regionální úřad Hradec Králové, CVD, Hradec Králové (e-mail) 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, odd. dopravní obslužnosti (e-mail) 
 
 
 
Vyřizuje:  Ing. Salaba, oprávněná úřední osoba, tel.: 466 026 134 
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