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Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne:

27.07.2021

Naše č.j.:
Číslo spisu:
Spis. značka:
Poč. listů:
Poč. příloh:
Poč. lis. př.:

MUUO/28915/2021/DSS/ba
dss-uzavír/4862/2021
4862/2021
dss-uzavír/4862/2021
5
0
0

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:
Místo:

Miloslava Bartošová
465 514 341
bartosovam@muuo.cz
28.07.2021
Ústí nad Orlicí

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který podle
ustanovení § 40 odst. 1, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných
účelových komunikací a dále dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech místních
komunikací, jako silniční správní úřad v souladu s uvedenými právními předpisy, na základě žádosti
společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599,
kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův
Týnec, IČ 27519341, doručenou dne 27.07.2021

povoluje
podle ustanovení § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů a podle ustanovení § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
u z a v í r k u silnice III/3124 v obci Velká Skrovnice - Malá Skrovnice, z důvodu opravy silnice, za
těchto podmínek:
1) Uzavírka silnice III/3124 v obci Velká Skrovnice – Malá Skrovnice se povoluje v termínu od
02.08.2021 do 19.09.2021. Od 01.09.2021 do 19.09.2021 bude umožněn průjezd autobusů dle
požadavků Krajských úřadů.
Uzavřený úsek: od křižovatky s místní komunikací směr Seč po hranice Pardubického kraje
Druh uzavírky: úplná
Objízdná trasa se nařizuje: po sil. II/312 Seč, Orlické Podhůří-Rozsocha, České Libchavy, sil.
I/14 České Libchavy, Sopotnice, Potštejn, sil. III/3169, III/3167 Potštejn, sil. III/3167 Lhoty u Potštejna.
Objízdná trasa platí i pro opačný směr.
Po dobu uzavírky obce Potštejn od 17.09.2021 do 19.09.2021 bude využita objízdná trasa, která bude
povolena v rámci uzavírky Potštejnské pouti.
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2) Označení uzavírky silnice III/3124 a vyznačení objízdné trasy zabezpečil žadatel na vlastní
náklady dle „Stanovení přechodného dopravního značení“, které bylo vydáno MěÚ Ústí nad Orlicí
odborem dopravy, SH a správních agend dne 28.07.2021 pod č.j. MUUO/28921/2021/DSS/ba, na
základě vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí
nad Orlicí ze dne 12.07.2021 pod č.j. KRPE-50982-2/ČJ-2021-171106,
dle „Stanovení přechodného dopravního značení“, které bylo vydáno Krajský úřadem
Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 19.07.2021 pod č.j. KUKHK25339/DS/2021-2 (Ja), na základě vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 12.07.2021 pod č.j. KRPH-63642/ČJ-2021050706,
dle „Stanovení přechodného dopravního značení“, které bylo vydáno MěÚ Rychnov nad Kněžnou,
odborem výstavby a životního prostředí dne 20.07.2021 pod č.j. MURK-OVŽP/18556/213076/21/Hol, na základě vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 09.07.2021 pod č.j. KRPH-63642/ČJ-2021050706,
Rozmístění dopravního značení bude provedeno před zahájením uzavírky odbornou firmou, žadatel
za jeho stav zodpovídá po celou dobu trvání uzavírky. Po ukončení prací zajistí žadatel odstranění
přenosného dopravního značení tak, aby bylo možné plně obnovit silniční provoz.
3) Zhotovitel bude průběžně kontrolovat umístění dopravních značek na objízdné trase.
4) Firma SWIETELSKY stavební s.r.o., vyrozumí o uzavírce silnice III/3124 místní občany a firmy
nacházející se v uzavřeném úseku způsobem v místě obvyklým.
5) 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.
6) Uzavírkou a objížďkou bude ovlivněna autobusová linka č. 700903 dopravce ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s.
dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou křižovatky silnic III/3124 x III/3155 x III/3126 pouze
v termínu od 2.8.2021 do 31.8.2021,
z důvodu zajištění školní docházky dětí ze Sudslavy do školy ve Lhotách u Potštejna požadujeme
vyřešení opravy křižovatky silnic III/3124 x III/3155 x III/3126 během letních prázdnin – ve školním
roce bude nutné zajistit, aby danou křižovatkou mohly projet minimálně školní spoje 661203/6,
661203/13 a 15,
linka 700903 pojede od Seče do Sudslavy, kde se v prostoru u hřiště otočí a jede zpět přes Seč, dále
po sil. II/312 do Velké Skrovnice, kde se v prostoru před domem č.p. 2 otočí a dále již jede po své
trase. Objízdná trasa je obousměrná,
zastávka Sudslava bude dočasně přesunutá naproti hřišti před dům č.p. 73 (zastávka bude
jednosměrná) – žadatel o uzavírku zajistí vyparkování aut, zajistí případné ořezání větví, které
zasahují do vozovky, dále na určené místo umístí přenosný označník včetně vylepení jízdních řádů a
na původní zastávku umístí informaci o jejím přesunutí,
zastávka Velká Skrovnice,Malá Skrovnice bude dočasně přesunutá na provizorní točnu autobusu před
dům č.p. 2 – žadatel o uzavírku zde zajistí dostatečný prostor pro otočení autobusu, dále zde umístí
přenosný označník a jízdní řád – zastávka bude jednosměrná, na původní zastávku umístí informaci o
jejím přesunutí,
zastávka Sudslava,,odb.Lhoty se dočasně nebude obsluhovat – bez náhrady. Informaci na zastávku o
jejím neobsluhování zajistí žadatel,
bude se schvalovat výlukový jízdní řád,
Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a SH, ze dne 23.07.2021 pod č.j. KrÚ
58154/2021.
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Uzavírkou a objížďkou bude ovlivněna autobusová linka č. 661203 dopravce AUDIS BUS s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou
dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou v termínu od 02.08.2021 až 31.08.2021. V době školního
vyučování požaduje zajištění (puštění stavbou) minimálně školních spojů 661203/6, 661203/13 a 15
v úseku od hranice kraje do Sudslavy a zpět anebo písemný souhlas vedení obce Sudslava, že
nepožadují zajištění školních spojů po dobu uzavírky.
Autobusová linka 661203 dopravce AUDIS BUS s.r.o. po dobu letních prázdnin pojede ze Lhot u
Potštejna komunikací III/3167 po odbočku do Prorub a po III/3126 přes Proruby do obce Polom.
Autobus se bude otáčet u sběrného dvora. V opačném směru se autobus v Polomu otáčí u sběrného
dvora, vrací se Prorub a odtud po III/3167. Do 31.08. autobusy vynechají zastávky Sudslava,,odb.
Lhoty a Polom,,odb.Sudslava.
Autobusová zastávka Sudslava je přemístěna před Truhlářství Zeman naproti parkovací ploše. Tato
plocha bude sloužit k otáčení autobusů linky 700903 a v září také linky 661203.
Vyjádření Krajského úřadu Hradeckého kraje, odboru dopravy, ze dne 22.07.2021 pod č.j.
900/ODO/2021.
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 povinnost při nerealizování nebo zkrácení uvedené uzavírky předem informovat
dopravní úřad a výše uvedeného dopravce.
7) V případě nutnosti mohou silniční provoz řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Budou
oblečeni v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8) Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo
objížďky.
9) Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky a náhrada
případných následných škod na uzavřené silnici i objízdných trasách se uskuteční na náklady žadatele
o uzavírku a objížďku.
10) Při uzavírce bude umožněn přístup na sousední nemovitosti. Bude zajištěna bezpečnost
chodců.
11) V době uzavírky žadatel zajistí možnost vjezdu do uzavřeného prostoru vozidlům požární
ochrany, zdravotní služby a vozidlům Policie ČR. Pokud nebude možný průjezd silnicí, žadatel
bezodkladně oznámí tuto skutečnost níže uvedeným složkám IZS.
12) Odboru dopravy, SH a správních agend MěÚ zůstává vyhrazeno právo uvedené podmínky
doplnit, orgánům Policie ČR je vyhrazeno právo kontroly značení, případně jiné úpravy silničního
provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.
13) Po dobu uzavírky bude žadatelem a zhotovitelem stavby zajištěna čistota komunikací.
Komunikace, jejich součásti a příslušenství nebudou znečišťovány ani poškozeny, v opačném případě
budou uvedeny do původního stavu na náklady žadatele.
14) Zhotovitel prací je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky. Případné
zkrácení a ukončení uzavírky bude oznámeno odboru dopravy a složkám IZS.
15) Odpovědná osoba za plnění podmínek rozhodnutí, organizaci a zabezpečení akce, která bude
probíhat pod ochranou uzavírky, je pan Lukáš Jančárek, fa SWIETELSKY stavební s.r.o., České
Budějovice, tel. 601090554.

Účastníci řízení dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec
Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí
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Správa silnic Královéhradeckého kraje, cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 599 41 Hradec Králové
Obec Velká Skrovnice
Obec Sopotnice
Obec České Libchavy 160, 56114 České Libchavy
Obec Orlické Podhůří 4, 56201 Ústí nad Orlicí
Obec Lhoty u Potštejna
Obec Potštejn

Odůvodnění
Dne 27.07.2021 požádala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice, kterou na základě plné moci zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62
Hrochův Týnec, o povolení uzavírky silnice III/3124 v obci Velká Skrovnice – Malá Skrovnice a objížďky
po sil. II/312 Seč, Orlické Podhůří-Rozsocha, České Libchavy, sil. I/14 České Libchavy, Sopotnice,
Potštejn, sil. III/3169, III/3167 Potštejn, sil. III/3167 Lhoty u Potštejna, z důvodu opravy silnice
III/3124.
Městský úřad odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí, po
projednání uzavírky a objížďky s vlastníkem silnic Správou a údržbou silnic Pk Ústí nad Orlicí, Správa
silnic Královéhradeckého kraje, cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou, s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, Správa Pardubice, Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Hradec Králové, s Policií ČR, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, dále po
projednání s obcemi na jejichž katastrálním území má být nařízena uzavírka a objížďka, povolil
uzavírku silnice III/3124 v obci Velká Skrovnice – Malá Skrovnice a nařídil objížďku sil. II/312 Seč,
Orlické Podhůří-Rozsocha, České Libchavy, sil. I/14 České Libchavy, Sopotnice, Potštejn, sil. III/3169,
III/3167 Potštejn, sil. III/3167 Lhoty u Potštejna, z důvodu opravy silnice III/3124 tak jak je shora ve
výroku uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje Pardubice podáním u odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce dle ust. § 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., nemá odkladný
účinek.

lic. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)
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Doručí se:
Účastníci řízení dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec
Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí
Správa silnic Královéhradeckého kraje, cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 599 41 Hradec Králové
Obec Velká Skrovnice
Obec Sopotnice
Obec České Libchavy 160, 56114 České Libchavy
Obec Orlické Podhůří 4, 56201 Ústí nad Orlicí
Obec Lhoty u Potštejna
Obec Potštejn
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí 56227
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad
Kněžnou
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a SH, Komenského 125, Pardubice (Ing. Kyncl, Ing.
Gregorová)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
MěÚ Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, Jiráskova 179, 56601 Vysoké Mýto
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Tychanova 1, 160 01 Praha 6, doručovací adresa – Oddělení
ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec
Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
Na vědomí:
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí
AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, Rychnov nad Kněžnou
Nemocnice Pardubického kraje a.s., Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor, Pardubického kraje, uzemní odbor Ústí nad Orlicí-Hylváty
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí – Hylváty 474
Obec Seč
Obec Sudslava
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