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            EUROVIA CS, a.s.  

            odštěpený závod oblast Čechy střed 

            Piletická 498 

503 41 Hradec Králové 

 

R O Z H O D N U T Í 

 o povolení úplné uzavírky  

Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad ve věcech silnic II 
a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
v platném znění, (dále jen zákon o pozemních komunikacích), na základě žádosti fy  
EUROVIA CS a.s., odštěpený závod oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, 
IČO 452 74 924 a se souhlasem Policie ČR, KŘPK ÚO DI Svitavy č. j. KRPE-19770-2/ČJ-
2021-170906 ze dne 19. 3. 2021 

 p o v o l u j e 

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 

úplnou uzavírku 

silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice 
 

důvod uzavírky:  Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100 

 

I. etapa uzavírky: 

Místo uzavírky: sil. č. II/371 v km 0,000-1,650, tedy od křižovatky sil. č. II/371 se sil. č. 

III/36615 a sil. č. III/36620 za železniční přejezd po výjezd ze stavebnin 

Doba uzavírky:  od 6.4.2021 do 30.6.2021  

Délka uzavírky: 1,650 km  

 

II.etapa uzavírky: 

Místo uzavírky:  sil. č. II/371 v km 1,650 – 2,600, tedy od výjezd ze stavebnin za železničním 

přejezdem po ul. Pod Zahradami ve městě Jevíčko  

Doba uzavírky: od 1.7.2021 do 31.10.2021  

Délka uzavírky: 1,000 km  

 

Délka objížďky: cca 11 km  

 

Zodpovědná osoba: Ing. Milan Beránek – hlavní stavbyvedoucí, tel: 495 859 201, 731 601 578, 

email: martin.beranek@eurovia.cz 



 

Tato uzavírka se povoluje za těchto podmínek: 

1. Úsek prací bude řádně označen a bude zabezpečen ve smyslu zákona č. 361/2001 Sb., a 
dle schválených situačních plánků přechodné úpravy dopravního značení Policií ČR, 
KŘPK ÚO DI Svitavy č.j. KRPE-19770-1/ČJ-2021-170906 ze dne 19. 3. 2021 a dle 
stanovení přechodného dopravního značení silničním správním úřadem.  

2. Provoz vozidel a chodců v omezených úsecích bude řízen výše zmíněným dopravním 
značením. 

3. Po skončení uzavírky bude dopravní značení uvedeno do původního stavu. 

4. Podmínky Krajské úřadu, odboru dopravy - oddělení dopravní obslužnosti a silničního 
hospodářství ke změnám tras autobusových linek (resp. jízdních řádů) č. j. KrÚ 
25018/2021ze dne 22. 3. 2021 a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy 
č. j. JMK 46540/2021 ze dne 24. 3. 2021:  

 - uzavírkou budou dotčené linky 680873 (dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.), a dále 

linky JMK 729290, 729291(dopravce Dopaz s.r.o.) a 780445 (dopravce ARRIVA 

MORAVA a.s.), 

 zastávky Jevíčko, uhelné sklady a Jaroměřice - u hřiště se po dobu uzavírky nebudou 

obsluhovat - informaci o jejich neobsluhování zajistí žadatel. 

 ze směru od Jaroměřic do Jevíčka pojedou autobusy jednosměrně po silnici III/36615 a 

II/374 do Jevíčka, opačně pojedou po sil. II/374 , III/3741 a III/36615 do Jaroměřic. 

 dle dohody s JMK bude spoj 6 linky 729290 jezdit po sil. III/3741 (kolem Podhajského 

mlýna) obousměrně. 

 vlivem uzavírky může dojít k rozvázání některých přestupních vazeb. 

 budou se schvalovat výlukové jízdní řády. 

5. Provoz vozidel IZS  a přístup rezidentů k nemovitostem v uzavřeném úseku bude dle 
technických možností povolen. Stavbyvedoucí bude s těmito rezidenty v kontaktu a 
předem je upozorní na lokální i nutná trvalá omezení. 

6. Zodpovědnou osobou za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je Ing. Martin Beránek, 
hlavní stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s., tel: 731 601 578. 

 

O d ů v o d n ě n í: 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy na základě žádosti podané fy  EUROVIA 
CS a.s., odštěpený závod oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO 452 
74 924 o povolení výše zmíněné uzavírky z důvodu stavebních prací na modernizaci silnice 
II/371 Jevíčko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100  a po jejím projednání s Policií ČR Krajského 
ředitelství Policie Pardubického kraje, územního odboru  Svitavy č.j. KRPE-19770-2/ČJ-2021-
170906 ze dne 19. 3. 2021, dále s vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací - SÚS 
PK Litomyšl, ŘSD Pardubice, města Moravská Třebová a dalšími dotčenými subjekty povolil 
úplnou uzavírku silnice II/371 mezi Jaroměřicemi a Jevíčkem (dle situač. plánků) s výše 
rozepsanými etapami a objízdnými trasami. 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. 

 

 

 

 



P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti 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 do datových schránek: 
 

1. Policie ČR,KŘPK, ÚO DI Svitavy  

2. SÚS PK, TGM 985, Litomyšl, 570 01  

3. Město Jevíčko  

4. Obec Jaroměřice 

5. ČSAD Jevíčko (Ústí nad Orlicí) 

6. DOPAZ s.r.o., Vinohradská 1285/80, 618 00 Brno – Černovice 

7. KORDIS JMK, a.s., IČO: 26298465 

8. KÚ PK Pce, ODSH, Ing. Nicola Gregorová, Dopravní úřad 

9. KÚ JMK Brno, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

10. Zdravotnická záchranná služba PK (RS Moravská Třebová) 

11. Hasičský záchranný sbor PK (směna Moravská Třebová) 

12. Obvodní oddělení policie ČR Moravská Třebová 

13. Městská policie Jevíčko   

14. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a 

řízení programu nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk 

 

Žádáme tímto město Jevíčko a obec Jaroměřice o zveřejnění tohoto rozhodnutí na svých 

webových stránkách, resp. jiným obvyklým způsobem. 
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