MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
PRACOVIŠTĚ:
DATUM:
MÍSTO:
E.SPIS:

žádost
7. 3. 2022
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10. 3. 2022
Moravská Třebová
S MUMT 08148/2022

AVJ-STAVBY s.r.o.
Lanškrounská 404/36
568 02 Svitavy

ROZHODNUTÍ
o povolení částečné uzavírky
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad ve věcech silnic
II a III. Třídy a místních komunikací v Moravské Třebové podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst.
5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, (dále jen
zákon o pozemních komunikacích), na základě žádosti a se souhlasy Správa a údržby silnic
PK č.j. SUSPK/2600/2022 ze dne 7. 3. 2022 a Policie ČR DI Svitavy č.j. KRPE-20731-2/ČJ2022-170906 ze dne 4. 3. 2022 (k přechodné úpravě)
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikací, ve znění jejích pozdějších změn a doplňků
následující částečnou uzavírku
na silnici III. třídy č. 3667 v obci Křenov- lokální pracoviště v jednom jízdním pruhu
s max. délkou 40,0 m.
Místo uzavírky:

intravilán obce Křenov, silnice III/3667, lokální pracoviště v jednom
jízdním pruhu s max. délkou 40,0 m.
Důvod uzavírky:
akce „Výměna vodovodu Křenov - směr Janůvky“
Termín omezení:
4. 4. 2022 – 30. 11. 2022
Rozsah omezení: částečná uzavírka (jeden jízdní pruh)
Objízdná trasa:
druhý jízdní pruh
Žadatel o uzavírku: AVJ-STAVBY s.r.o., Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
Tato uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1. Úsek prací bude řádně označen a zabezpečeny ve smyslu zákona č. 361/2001 Sb., a
dle schválených situačních plánků přechodné úpravy dopravního značení Policií ČR,
KRPE-20731-2/ČJ-2022-170906 ze dne 4. 3. 2022 a stanovení dopravního značení
silničním správním úřadem.
2. Provádění stavebních prací v tělese silnice III/3667 v obci Křenov v zimním
období (listopad 2022) bude umožněno pouze v případě splnění podmínek:

3.
4.
5.
6.

• stavební práce v tělese silnice budou probíhat v klimaticky vhodných
podmínkách
• pracovní místo v silnici bude viditelně označeno (dle potřeby směrovacími
deskami s výstražnými světly apod.) a zajištěno tak, aby nemohlo dojít k
poškození techniky provádějící zimní údržbu
• musí být zachován volný průjezd v místě záboru vozovky v šířce min. 3,5 m
posypovým vozům.
Provoz vozidel a chodců v omezených úsecích bude řízen výše zmíněným dopravním
značením.
Pro omezené autobusové linky není nutno schvalovat výlukové jízdní řády. Průjezd
autobusu nebude stavbou zdržován!
Průjezd vozidel IZS nebude stavbou zdržován!
Po skončení uzavírky bude dopravní značení uvedeno do původního stavu.

7. Povolení uzavírek na místních komunikacích obce je v kompetenci obce Křenov,
jakožto příslušného silničního správního úřadu pro místní komunikace.
8. Zodpovědnou osobou za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Ing. Andrej Peňák,
a.penak@avj-stavby.cz, 605 304 70.
O d ů v o d n ě n í:
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy na základě žádosti ze dne 7. 3. 2022 podané
fy AVJ-STAVBY s.r.o., Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy, IČO: 03199339 a po jejím
projednání se Správou a údržbou silnic PK č.j. SUSPK/2600/2022 ze dne 7. 3. 2022 a Policie
ČR DI Svitavy č.j. KRPE-20731-2/ČJ-2022-170906 ze dne 4. 3. 2022 (přechodná úprava),
dále s obcí Křenov a dalšími dotčenými úřady povolil částečnou uzavírku silnice III/3667 v
obci Křenov z důvodu stavby „Výměna vodovodu Křenov - směr Janůvky“.
Částečná uzavírka byla před podáním žádosti projednána se všemi účastníky řízení.
Silniční správní úřad projednal žádost ve správním řízení a neshledal důvody, které by bránily
vydání povolení a proto rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje prostřednictvím Městského úřadu Moravská Třebová, odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Ing. Petr Václavík
vedoucí odboru dopravy
Toto rozhodnutí dále obdrží:
1.
2.
3.
4.
5.

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Svitavy
SÚS PK, TGM 985, Litomyšl, 570 01 (Bc.Kladivo)
Obec Borušov
Krajský úřad PK, odbor dopravy a SH, odd. dopr. Obslužnosti
Jednotky IZS

