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Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 

Mgr. Jiří Dobruský 
466 094 149 
jiri.dobrusky@mestoprelouc.cz 

  

     
Datum: 12.6.2019    
 
 
Žadatel: 
Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 50351 Chlumec nad Cidlinou 
zastoupen firmou Jaroslav Michek, Osice, místní část Polizy 4, 50327 Lhota pod Libčany 
 
Účastníci řízení: 
Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 50351 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 25275119, zastoupená na základě 
plné moci ze dne 20.05.2019 firmou Jaroslav Michek, Osice, místní část Polizy 4, 50327 Lhota pod 
Libčany, IČ: 68461135 
 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupený správcem 
komunikace – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53351 Pardubice,  
IČ: 00085031 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, IČ: 65993390, správa Pardubice, 
Hlaváčova 902, 53002 Pardubice 
 

Obec Morašice, Morašice 59, 53501 Přelouč, IČ: 00580678 
 

Obec Zdechovice, Zdechovice 5, 53311 Zdechovice, IČ: 00274623 
 

Město Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč, IČ: 274101 
 

Obec Jankovice, Jankovice 27, 53501 Přelouč, IČ: 00273694 
 

Obec Litošice, Litošice 27, 53501 Přelouč, IČ: 00580562 
 

 
Dotčené orgány: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, 
Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 53002 Pardubice 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – dopravní úřad, Komenského 
náměstí 125, 53211 Pardubice 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – silniční správní úřad, 
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice 
 
Ostatní: 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 
 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 53002 Pardubice 
 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 53203 Pardubice 
 

SOP a.s., Pardubická 1630, 53501 Přelouč 
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ROZHODNUTÍ 
  
Výroková část: 
 

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako silniční správní úřad ve věcech silnic III. třídy  
a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) 
po projednání s vlastníky komunikací, které budou uzavřeny – Pardubický kraj, IČ: 70892822, 
zastoupený majetkovým správcem komunikace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031 
ze dne 03.06.2019 a obec Morašice, IČ: 00580678 ze dne 24.05.2019, s vlastníky komunikací, po kterých 
bude vedena objízdná trasa – Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČ: 65993390 a Pardubický 
kraj, zastoupený majetkovým správcem komunikace Správa a údržba silnic Pardubického kraje,  
IČ: 00085031 ze dne 03.06.2019, po projednání s obcemi, na jejichž zastavěném území má být  povolena 
uzavírka – obec Morašice, IČ: 00580678 ze dne 24.05.2019 a nařízena objížďka obec Zdechovice,  
IČ: 00274623 ze dne 10.06.2019, město Přelouč, IČ: 00274101 ze dne 10.06.2019, obec Jankovice,  
IČ: 00273694 ze dne 10.06.2019 a obec Litošice, IČ: 00580562 ze dne 12.06.2019 a po projednání 
s příslušným orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní 
odbor Pardubice, Dopravní inspektorát ze dne 07.06.2019, č.j. KRPE-43493-1/ČJ-2019-170606  
a Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 24.05.2019 rozhodl v řízení o žádosti žadatele – Stavoka 
Kosice, a.s., se sídlem Kosice 130, 50351 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 25275119, zastoupená  
na základě plné moci ze dne 20.05.2019 firmou Jaroslav Michek, Osice, místní část Polizy 4, 50327 
Lhota pod Libčany, IČ: 68461135 podané dne 24.05.2019, ve věci úplné uzavírky komunikace III. třídy 
č. 3389 v obci Morašice, a to pro nákladní vozidla nad 3,5 t a veřejně přístupných účelových 
komunikací na pozemku p.č. 494/1, 509/2, 509/5 a 509/8 vše k.ú. Morašice v Železných horách, a to pro 
veškerá vozidla, kde dalšími účastníky správního řízení jsou Pardubický kraj, IČ: 70892822, zastoupený 
majetkovým správcem komunikace - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, obec Morašice, IČ: 00580678, obec Zdechovice,  
IČ: 00274623, město Přelouč, IČ: 00274101, obec Jankovice, IČ: 00273694 a obec Litošice,  
IČ: 00580562, takto: 
 
Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
 
I. povoluje na základě žádosti žadatele –  Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 50351 Chlumec nad 
Cidlinou, IČ: 25275119, zastoupená na základě plné moci ze dne 20.05.2019 firmou Jaroslav 
Michek, Osice, místní část Polizy 4, 50327 Lhota pod Libčany, IČ: 68461135: 
 

a) pro nákladní vozidla nad 3,5 t úplnou uzavírku  komunikace III. třídy č. 3389 v obci Morašice, 
úsek od vyústění veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 486/19 k.ú. Morašice v Železných 
horách po vyústění veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 494/1 k.ú. Morašice v Železných 
horách v celkové délce 586 m, v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod.,  
a to z důvodu realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice 
 

b) pro veškerá vozidla úplnou uzavírku části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/2 
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od nemovitosti čp. 59 po nemovitost čp. 22 v celkové 
délce 140 m, v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod., a to z důvodu 
realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice 
 

c) pro veškerá vozidla úplnou uzavírku části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 494/1 
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od nemovitosti čp. 24 po nemovitost čp. 17 v celkové 
délce 125 m, v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod., a to z důvodu 
realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice 
 

d) pro veškerá vozidla úplnou uzavírku části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/8 
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku před nemovitostí čp. 31 v celkové délce 25 m, 
v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod., a to z důvodu realizace prací  
– Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice 
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e) pro veškerá vozidla úplnou uzavírku části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/8 
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od nemovitosti čp. 31 po nemovitost čp. 15 v celkové 
délce 100 m, v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod., a to z důvodu 
realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice 
 

f) pro veškerá vozidla úplnou uzavírku části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/8 
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od nemovitosti čp. 15 po nemovitost čp. 27 v celkové 
délce 80 m, v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod., a to z důvodu 
realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice 
 

g) pro veškerá vozidla úplnou uzavírku části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/8 
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od křižovatky se silnicí III/3389 po nemovitost čp. 52 
v celkové délce 140 m, v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod., a to 
z důvodu realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice 
 

h) pro veškerá vozidla úplnou uzavírku části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/5 
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od nemovitosti čp. 3 po nemovitost čp. 8 v celkové 
délce 60 m, v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod., a to z důvodu 
realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice 

 

i) pro veškerá vozidla úplnou uzavírku části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/5 
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od křižovatky se silnicí III/3389 za nemovitost čp. 6 
v celkové délce 115 m, v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod., a to 
z důvodu realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice. 

 
II. nařizuje pro nákladní vozidla nad 3,5 t objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bodě 
I a. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou obousměrnou objízdnou trasou:  
 

Silnice I. třídy č. 2 Zdechovice, Spytovice, Přelouč, místní část Lhota, Přelouč – silnice III. třídy  
č. 33810 Přelouč, Jankovice, Litošice – silnice III. třídy č. 3384 Litošice, křižovatka se silnicí  
III. třídy č. 3389.   Objízdná trasa bude obousměrná, délka objízdné trasy 17 km.  Stanovená trasa je 
vyznačena v přiloženém schématu, který tvoří součást tohoto rozhodnutí. 
 
za následujících podmínek: 

 
1. Uzavírka a objízdná trasa budou označeny dopravním značením a dopravním zařízení dle TP65, TP66 
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu na pozemní 
komunikaci“ vydaného místně příslušným orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních 
komunikacích, tedy Městským úřadem Přelouč, odbor stavební č.j. MUPC 12026/2019 ze dne 
10.06.2019.  
2. Rozmístění dopravního značení bude provedeno před zahájením prací. Dopravní značení zabezpečí 
žadatel na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu trvání uzavírky. Náhrada 
případných škod se uskuteční na náklady žadatele o uzavírku a objížďku. Není-li to možné, musí být 
platnost dopravního značení dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem.  
3. Případné změny dopravního značení je žadatel o uzavírku povinen řešit ve spolupráci  
s příslušným  správním úřadem – Městský úřad Přelouč. 
4. Práce na pozemních komunikacích budou probíhat tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel IZS. 
5. Na začátku uzavírky žadatel umístí informační tabule s uvedením dat o zahájení a ukončení uzavírky, 
název a sídlo zhotovitele – investora akce popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název, 
objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.). 
6. Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťovaná linkou č. 650623 (dopravce ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) Autobusová zastávka Morašice bude přesunuta dle návrhu DIO do prostoru 
křižovatky silnice III/3389 a veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 486/19 k.ú. Morašice 
v Železných horách, kde bude po dobu uzavírky umístěna i točna autobusu. Vhodným dopravním 
značením bude zajištěno bezpečné otočení autobusu. 
7. Žadatel o uzavírku zajistí přesun zastávky Morašice a na stávající zastávku zajistí informaci o jejím 
přesunutí. 
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8. Zhotovitel prací po dohodě s firmou SOP a.s. Přelouč zajistí způsob odvozu odpadů z nemovitostí 
dotčených uzavírkou. 
9. Po dobu uzavírky bude zajištěn bezpečný přístup uživatelům k jednotlivým nemovitostem. Žadatel 
bude o uzavírce předem prokazatelným způsobem informovat vlastníky a uživatele přilehlých nemovitostí 
dotčených uzavírkou. 
10. Při uzavírce budou dodrženy podmínky dané v ustanovení § 24 omezení obecného užívání 
uzavírkami a objížďkami zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zvláště pak odst. 2,6,7,8. 
11. Žadatel zabezpečí na svůj náklad dopravní značení uzavírky i objízdné trasy a zodpovídá za jeho stav 
po dobu trvání uzavírky. 
12. Zhotovitel provede dokumentaci stavu objízdné trasy videozáznamem před zahájením objížďkového 
provozu. 
13. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení prací, které budou prováděny pod ochranou 
uzavírky je Aleš Jelínek, stavbyvedoucí fy Stavoka Kosice, a.s., IČ: 25275119, tel. 737 269 550. 
14. Městský úřad Přelouč, odbor stavební má vyhrazené právo v případě konstatování nedostatečné 
intenzity provádění prací nebo neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení 
ustanovení o uzavírce.  
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád): 
 

Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 50351 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 25275119, zastoupená na základě 
plné moci ze dne 20.05.2019 firmou Jaroslav Michek, Osice, místní část Polizy 4, 50327 Lhota pod 
Libčany, IČ: 68461135 
 

Odůvodnění: 
Dne 24.05.2019 (MUPCP008I24C) podala firma Jaroslav Michek, se sídlem Osice, místní část  
Polizy 4, 50327 Lhota pod Libčany, IČ: 68461135 zastupující na základě plné moci ze dne 20.05.2019 
firmu Stavoka Kosice, a.s., se sídlem Kosice 130, 50351 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 25275119 zdejšímu 
silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení úplné uzavírky komunikace III. třídy č. 3389 v obci 
Morašice, a to pro nákladní vozidla nad 3,5 t, úsek od vyústění veřejně přístupné účelové komunikace 
p.p.č. 486/19 k.ú. Morašice v Železných horách po vyústění veřejně přístupné účelové komunikace  
p.p.č. 494/1 k.ú. Morašice v Železných horách v celkové délce 586 m a dále o povolení úplné uzavírky 
části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/2 k.ú. Morašice v Železných horách v úseku  
od nemovitosti čp. 59 po nemovitost čp. 22 v celkové délce 140 m, úplné uzavírky části veřejně přístupné 
účelové komunikace p.p.č. 494/1 k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od nemovitosti čp. 24  
po nemovitost čp. 17 v celkové délce 125 m, úplné uzavírky části veřejně přístupné účelové komunikace 
p.p.č. 509/8 k.ú. Morašice v Železných horách v úseku před nemovitostí čp. 31 v celkové délce 25 m,  
úplné uzavírky části veřejně přístupnou účelovou komunikaci p.p.č. 509/8 k.ú. Morašice v Železných 
horách v úseku od nemovitosti čp. 31 po nemovitost čp. 15 v celkové délce 100 m, úplné uzavírky části 
veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/8 k.ú. Morašice v Železných horách v úseku  
od nemovitosti čp. 15 po nemovitost čp. 27 v celkové délce 80 m, úplné uzavírky části veřejně přístupné 
účelové komunikace p.p.č. 509/8 k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od křižovatky se silnicí 
III/3389 po nemovitost čp. 52 v celkové délce 140 m, úplné uzavírky části veřejně přístupné účelové 
komunikace p.p.č. 509/5 k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od nemovitosti čp. 3 po nemovitost 
čp. 8 v celkové délce 60 m a úplné uzavírky části veřejně přístupné účelové komunikace p.p.č. 509/5  
k.ú. Morašice v Železných horách v úseku od křižovatky se silnicí III/3389 za nemovitost čp. 6 v celkové 
délce 115 m, a to pro veškerá vozidla v termínu od 17.06.2019 07:00 hod. do 19.07.2019 18:00 hod.,  
a to z důvodu realizace prací – Lokální opravy kanalizace a revizních šachet v obci Morašice. 
 

Součástí podané žádosti byl souhlas majetkového správce silnice I. třídy  - Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ze dne 23.5.2019, po které bude vedena objízdná trasa, souhlas vlastníka uzavřených veřejně přístupných 
účelových komunikací – obec Morašice ze dne 24.05.2019, souhlas obce na jejímž zastavěném území 
bude povolena uzavírka – obec Morašice ze dne 24.05.2019, grafické návrhy uzavírky a objízdné trasy. 
 

Dne 24.05.2019 správní orgán obdržel od Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy  
a silničního hospodářství, jako příslušného orgánu státní správy ve věcech provozu na pozemních 
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stanovující přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy souhlas s tím, aby dopravní značení na silnici 
I. třídy č. 2 stanovil v rámci jednoho řízení Městský úřad Přelouč. 
 

Žadatel dne 27.05.2019 žádost doplnil o vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje – odbor dopravy 
a silničního hospodářství, jako příslušného dopravního úřadu pro autobusovou dopravu. 
 

Dopravní úřad s uzavírkou souhlasí za dodržení uvedených podmínek: 
 

• Autobusová zastávka Morašice bude přesunuta dle návrhu DIO do prostoru křiž. III/3389 a ÚK, kde 
bude po dobu uzavírky umístěna i točna autobusu. Vhodným dopravním značením bude zajištěno 
bezpečné otočení autobusu. 

• Žadatel o uzavírku zajistí přesun zastávky Morašice a na stávající zastávku zajistí informaci  
o jejím přesunutí. 

  
Správní orgán požadavky pod bodem č. 6 a 7 zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 
 

Z důvodu vedení objízdné trasy po silnici III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Přelouč správní orgán dne 27.05.2019 požádal příslušný orgán Policie České republiky, Krajské 
ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice o vydání stanoviska k návrhu objízdné trasy. 
      
Dne 04.06.2019 byla žádost doplněna o stanovisko vlastníka dotčené silnice III. třídy, která má být 
uzavřena a vlastníka komunikací III. tří, po kterých bude vedena objízdná trasa – Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje. 
 

Vlastník dotčených silnic III. třídy s návrhem uzavírky souhlasí za předpokladu splnění následujících 
požadavků: 
 

• Budou dodrženy podmínky dané v ustanovení § 24 omezení obecného užívání uzavírkami  
a objížďkami dle zákona č. 13/1997 Sb., zvláště pak odst. 2, 6, 7, 8. 

• Žadatel zabezpečuje na svůj náklad dopravní značení uzavírky i objízdné trasy a zodpovídá  
za jeho stav po dobu trvání uzavírky. 

• Zhotovitel provede dokumentaci stavu objízdné trasy videozáznamem před zahájením 
objížďkového provozu. 

 

Správní orgán požadavky pod body č. 10, 11 a 12 zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 
 

Dne 07.06.2019 správní orgán obdržel od Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát stanovisko k záměru nařízení 
objížďky. 
 

Policie České republiky ve svém stanovisku ze dne 07.06.2019 č.j. KRPE-43493-1/ČJ-2019-170606 
s návrhem objížďky souhlasí za dodržení následujících podmínek: 
 

• Práce na pozemních komunikacích budou probíhat tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel IZS. 
• Pracovní místo a objízdná trasa budou označeny dopravním značením a dopravním zařízením dle 

TP65, TP66 a vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
• Bude umožněn bezpečný přístup uživatelů k nemovitostem. 

 

Požadavky správní orgán pod bodem č. 1, 4 a 9 zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 
 

Dne 10.06.2019 byla podaná žádost doplněna o vyjádření obce Jankovice a města Přelouč, obcí na jejichž 
zastavěných územích má být vedena objízdná trasa a dále vyjádření obce Zdechovice, na jejímž 
zastavěném území má být povolena uzavírka. 
 

Dne 12.06.2019 byla podaná žádost doplněna o vyjádření obce Litošice, obce na jejímž zastavěném 
území má být vedena objízdná trasa. 
 

 

Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod, jméno a příjmení odpovědného pracovníka.  
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Doba trvání uzavírky byla v žádosti navržena od 17.06.2019 od 07:00 hod. do 19.07.2019 do 18:00 hod..  
 
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nevyzval správní 
orgán účastníky řízení – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, Ředitelství silnic  
a dálnic ČR, IČ: 65993390, obec Morašice, IČ: 00580678, obec Zdechovice, IČ: 00274623, město 
Přelouč, IČ: 00274101, obec Jankovice, IČ: 00273694 a obec Litošice, IČ: 00580562 k vyjádření  
se k podkladům rozhodnutí, neboť jedinými podklady pro vydání rozhodnutí jsou jejich vyjádření  
a vlastní žádost žadatele. Se záměrem realizace byli účastníci řízení seznámeni již při vydání vyjádření  
k úplné uzavírce silnice III/3389 a dotčených účelových komunikací. 
 

Prvního účastníka řízení – Stavoka Kosice, a.s., IČ: 25275119, zastoupen firmou Jaroslav Michek, 
IČ:68461135 správní orgán nevyzval k vyjádření se k podkladům rozhodnutí, neboť je žadatelem, 
kterému bylo vyhověno v plném rozsahu. 
 

Při vydání rozhodnutí byl zdejší správní úřad veden následujícími úvahami: 
 

Žádost obsahovala náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a byla dostatečným podkladem 
pro vydání rozhodnutí. Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána 
s vlastníky komunikací, které budou uzavřeny, s vlastníky komunikací, po kterých bude vedena objízdná 
trasa, s obcemi, na jejichž zastavěném území bude povolena uzavírka a nařízena objížďka,  
s příslušným orgánem Policie České republiky a silničním správním úřadem pro silnice I. třídy. 
 

V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené v § 39 odst. 4 vyhlášky 
č. 104/1997 Sb. Přechodná úprava provozu byla stanovena orgánem státní správy ve věcech provozu  
na pozemních komunikacích, a to Městským úřadem Přelouč, odbor stavební dne 10.06.2019 pod č.j. 
MUPC 12026/2019. 
 

Zdejší silniční správní úřad rozhodl tak, že úplnou uzavírku silnice III/3389 pro nákladní dopravu nad  
3,5 t a uzavírku veřejně přístupných účelových komunikací pro veškerá vozidla v obci Morašice 
v navrženém rozsahu povolil. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru 
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to 
cestou Městského úřadu Přelouč, odbor stavební. První den lhůty je den následující po dni oznámení 
rozhodnutí. 
 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích,  
ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
Lubomír Novotný  
vedoucí odboru 
 
 
Za vydané rozhodnutí nebyl, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyměřen správní poplatek. 
 
 
Příloha: 2x Schéma dopravně inženýrských opatření s vyznačením uzavírky a objízdné trasy 
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Obdrží: 
 

Účastníci řízení: 
Jaroslav Michek, Osice, místní část Polizy 4, 50327 Lhota pod Libčany 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Obec Morašice, IDDS: 5jma435 
Obec Zdechovice, IDDS: zkza5qh 
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč 
Obec Jankovice, IDDS: 9i5azmj 
Obec Litošice, IDDS: s5pazn7 
 

Dotčené orgány: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, 
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
 

Ostatní: 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IDDS: u29mvsw 
SOP a.s., IDDS: prwgdgg 
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