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ROZHODNUTÍ 
  
Výroková část: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 40 
odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“) rozhodl v řízení o žádosti Ing. Marka Šimíka, nar. 04.08.1965, bytem  
U Rybníčku 374, 533 52 Srch, podané dne 20.07.2022 ve věci úplné uzavírky provozu na silnici č. III/34213  
v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic, obci a a kat. území Chrtníky, č. III/34214 v obci Svojšice a kat. 
území Svojšice u Choltic, č. III/34210 v obci a kat. území Choltice, obci a kat. území Poběžovice  
u Přelouče, č. III/32212 v obci a kat. území Poběžovice u Přelouče, č. III/32211 v obci Přelouč a kat. území 
Tupesy u Přelouče a místní komunikace 1c v obci Přelouč a kat. území Tupesy u Přelouče a veřejně přístupných 
účelových komunikacích na p.p.č. 234/22, 221, 308, 305, 283 v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic  
a p.p.č. 318/1, 318/5, 318/6, 318/7, 61/13 v kat. území Poběžovice u Přelouče, 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 Ing. Marka Šimíka, nar. 04.08.1965, bytem U Rybníčku 374, 533 52 Srch 

úplnou uzavírku provozu na silnicích č. III/34213 v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic, obci  
a kat. území Chrtníky, III/34214 v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic, III/34210 v obci a kat. 
území Choltice, obci a kat. území Poběžovice u Přelouče,  III/32212 v obci a kat. území Poběžovice  
u Přelouče, III/32211 v obci Přelouč a kat. území Tupesy u Přelouče  a místní komunikace 1c  v obci Přelouč 
a kat. území Tupesy u Přelouče a veřejně přístupných účelových komunikacích na p,p.č. 234/22, 221, 308, 
305, 283 v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic a p.p.č. 318/1, 318/5, 318/6, 318/7, 61/13 v kat. 
území Poběžovice u Přelouče v celkové délce cca 8,7 km, a to v termínu: 
21.08.2022, 06:00 - 20:00 hod. 

 
II. nařizuje objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, se 

stanovenou objízdnou trasou:  
III/32213 – III/32214 Brloh – Turkovice – III/32211 – I/2 Stojice – III/34212 Choltice, délka objízdné 
trasy cca 17 km  
 

za následujících podmínek: 
 

1. Uzavírka se povoluje z důvodu pořádání sportovní akce - motoristické soutěže sportovních automobilů 
„XXI. Rallye Železné hory“.  

2. Označení uzavírky a objížďky zabezpečí žadatel o uzavírku dle „Stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemní komunikaci“ č.j. MUPC 15798/2022 ze dne 15.08.2022 vydané Městským úřadem Přelouč, 
odbor stavební.  
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3. Po dobu uzavírky budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického 

kraje čj. SUSPK/8571/2022 ze dne 03.08.2022: 
- veškeré značení nutné k zabezpečení akce musí být provedeno, udržováno i zpětně odstraněno jeho 

dodavatelem 
- žadatel zabezpečuje na svůj náklad dopravní značení uzavírky a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání 

uzavírky. Náhrada případných škod se uskuteční na náklady žadatele o uzavírku a objížďku. 
- dopravní značení pro danou akci bude projednáno s dopravním inspektorátem policie ČR 
- povolení k uzavírce a objízdné trase je nutno požádat příslušný silniční správní úřad  

4. Rozmístění dopravního značení bude provedeno před zahájením prací. Dopravní značení zabezpečí žadatel 
na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu uzavírky. Není-li to možné, musí být 
platnost dopravního značení dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem. 

5. 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. 

6. Případné změny dopravního značení je žadatel o uzavírku povinen řešit ve spolupráci s Policií ČR DI 
Pardubice a silničním správním úřadem. 

7. Po dobu uzavírky bude zajištěn průjezd vozidel IZS. 
8. Bude zajištěna informovanost veřejnosti o termínu uzavírky a objízdné trasy způsobem v místě 

obvyklým.  
9. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení prací je Ing. Marka Šimíka, nar. 04.08.1965, 

bytem U Rybníčku 374, 533 52 Srch, tel.: 602 425 105 
10. Orgánům Policie ČR je vyhrazeno právo kontroly značení a případně jiné úpravy silničního provozu, 

pokud to bude vyžadovat veřejný zájem. 
11. Žadatel zajistí zveřejnění záměru úplné uzavírky způsobem v místě obvyklým. 
12. Městský úřad Přelouč, odbor stavební má vyhrazené právo v případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí 

posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce.  
 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
Marek Šimík, nar. 04.08.1965, bytem U Rybníčku č.p. 374, Srch, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
Obec Stojice, č.p. 36, 53501 Stojice  
Obec Svojšice, č.p. 1, 53362 Svojšice 
Obec Chrtníky, č.p. 24, 53501 Chrtníky 
Městys Choltice, Pardubická 78, 53361 Choltice 
Obec Poběžovice u Přelouče, č.p. 9, 53501 Poběžovice u Přelouče 
Město Přelouč, Československé armády č.p. 1665, 535 01  Přelouč 
Obec Brloh, č.p. 69, 53501 Brloh 
Obec Lipoltice, č.p. 2, 53364 Lipoltice 
Obec Sovolusky, č.p. 35, 53501 Sovolusky 
Obec Turkovice, č.p. 2, 53363 Turkovice 
Obec Podhořany u Ronova, č.p. 102, 53841 Podhořany u Ronova 
Obec Bukovina u Přelouče, č.p. 16, 53501 Bukovina u Přelouče 
LIPONOVA, a.s., č.p. 104, 53364 Lipoltice 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

 
Odůvodnění: 
Dne 20.07.2022 podal žadatel Ing. Marek Šimík, nar. 04.08.1965, bytem U Rybníčku č.p. 374, Srch, 533 52  
Staré Hradiště u Pardubic, zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení úplné uzavírky silnic  
III/34213 v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic, obci a a kat. území Chrtníky, III/34214 v obci 
Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic, III/34210 v obci a kat. území Choltice, obci a kat. území Poběžovice  
u Přelouče,  III/32212 v obci a kat. území Poběžovice u Přelouče, III/32211 v obci Přelouč a kat. území Tupesy 
u Přelouče  a místní komunikace 1c  v obci Přelouč a kat. území Tupesy u Přelouče a veřejně přístupných 
účelových komunikacích na p,p.č. 234/22, 221, 308, 305, 283 v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic  
a p.p.č. 318/1, 318/5, 318/6, 318/7, 61/13 v kat. území Poběžovice u Přelouče, z důvodu pořádání sportovní 
akce - motoristické soutěže sportovních automobilů „XXI. Rallye Železné hory“.  
Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod, jméno a příjmení odpovědného pracovníka. Doba trvání 
uzavírky byla v žádosti navržena v termínu 21.08.2022, 06:00 – 20:00 hod.   
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Žádost byla projednána s vlastníkem komunikace, která má být uzavřena – Pardubický kraj, zastoupený 
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje (stanovisko čj. SUSPK/8571/2022 ze dne 03.08.2022), 
LIPONOVA, a.s., Státní pozemkový úřad, s vlastníky komunikací, po kterých má být vedena objízdná trasa - 
Pardubický kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického krajem, Ředitelství silnic a dálnic ČR  
a s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka – obec Stojice, obec 
Svojšice, obec Chrtníky, městys Choltice, obec Poběžovice u Přelouče, město Přelouč, obec Brloh, obec 
Lipoltice, obec Sovolusky, obec Turkovice, obec Podhořany u Ronova, obec Bukovina u Přelouče. Uzavírka  
a návrh objízdné trasy byl projednám s příslušným orgánem Policie České republiky (stanoviska čj. KRPE-

69220-3/ČJ-2022-170606 ze dne 04.08.2022, čj. KRPE-69008-2/ČJ-2022-1700DP ze dne 05.08.2022) 
 
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla účastníkům řízení 
poskytnuta možnost k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.  
 

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 vlastníkem 
komunikací, které budou uzavřeny, s vlastníky komunikací, po kterých bude vedena objízdná trasa, s obcemi, na 
jejich zastavěném území bude povolena uzavírka a nařízena objížďka a příslušným orgánem Policie České 
republiky. 
 
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené v § 39 odst. 4 vyhlášky  
č. 104/1997 Sb. Přechodná úprava provozu byla stanovena dne 15.08.2022 pod č.j. MUPC 15798/2022 (MěÚ 
Přelouč). 
 

Zdejší silniční správní úřad rozhodl tak, že úplnou uzavírku silnic č. III/34213 v obci Svojšice a kat. území 
Svojšice u Choltic, obci a kat. území Chrtníky, č. III/34214 v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic,  
č. III/34210 v obci a kat. území Choltice, obci a kat. území Poběžovice u Přelouče,  č. III/32212 v obci a kat. 
území Poběžovice u Přelouče, č. III/32211 v obci Přelouč a kat. území Tupesy u Přelouče  a místní komunikace 
1c  v obci Přelouč a kat. území Tupesy u Přelouče a veřejně přístupných účelových komunikacích na p,p.č. 
234/22, 221, 308, 305, 283 v obci Svojšice a kat. území Svojšice u Choltic a p.p.č. 318/1, 318/5, 318/6, 318/7, 
61/13 v kat. území Poběžovice u Přelouče povolil. 
 

 
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 
 
 
Příloha: Schéma s vyznačením uzavírky a objízdných tras 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
Marek Šimík, U Rybníčku č.p. 374, Srch, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 
Obec Stojice, IDDS: cucbitk 
Obec Svojšice, IDDS: bxia9xc 
Obec Chrtníky, IDDS: nqvjdru 
Městys Choltice, IDDS: d3gbezr 
Obec Poběžovice u Přelouče, IDDS: k5ja9kd 
Město Přelouč, Československé armády č.p. 1665, 535 01  Přelouč 
Obec Brloh, IDDS: yruazmp 
Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys 
Obec Sovolusky, IDDS: mhiazpq 
Obec Turkovice, IDDS: kg8a3xi 
Obec Podhořany u Ronova, IDDS: 3vtb3gi 
Obec Bukovina u Přelouče, IDDS: 628a4gr 
LIPONOVA, a.s., IDDS: u5yeyu8 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
  
dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32 
Pardubický kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
  
ostatní 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IDDS: u29mvsw 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
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