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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
odbor dopravy a silničního hospodářství 

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem 
Č.j.:BYS 14050/2021                                         Bystřice nad Pernštejnem 14. 07. 2021 
Sp.zn: SBYS 14045/2021 DSH/Ny 
Vyřizuje: Jiří Nykodým 
tel.: 566 590 326 
e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz    
 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  
  
 

Městský úřad Bystřice na Pernštejnem - odbor dopravy a silničního 
hospodářství, příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a)                          
a odst. 5 písm. b)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákona pozemních komunikacích"), na základě 
žádosti firmy Milan Plocek, IČ 18798489, Brodská 1973/47, 591 01 Žďár nad 
Sázavou,  podané dne 14. 07. 2021, zahájil správní řízení ve věci : 

 
Povolení částečné uzavírky, resp. uzavírky jednoho jízdního směru dle níže 

uvedené specifikace, to vše z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu v průběhu cyklistického závodu Vysočina 2021: 
 
– 3. a 4. etapa: krátkodobá uzavírka protiběžného jízdního směru silnice 

III/35734 , silniční km 0,000 – 0,620, dále místní komunikace ulice 

Kostelní a místní komunikace Masarykovo náměstí v Bystřici nad 

Pernštejnem, tedy uzavření ve směru místní komunikace Masarykovo 

náměstí – místní komunikace Kostelní – silnice III/335734 (směr                      

ke křižovatce se silnicí II/388), v termínech 31. 07. 2021 v době od 11:45 

hod. do 12:45 hod. a dne 01. 08. 2021 v době od 11:45 hod. do 12:45 hod.. 

– 4. etapa: krátkodobá uzavírka protiběžného jízdního směru silnice 

III/3871 silniční km cca 0,000 – 4,380 a silnice III/3872 silniční km cca 

4,441 – 0,000, tedy uzavření  ve směru Švařec – Brťoví – Čtyři Dvory – 

Švařec, v termínu 01. 08. 2021 od 10:00 hod. do 12:30 hod..  

 
V souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích, je nutné, 

mimo jiné, projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a obcí na jejímž 
zastavěném území má být provedena uzavírka a nařízena objížďka.  
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2005Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád). Podle ustanovení    
§ 47 správního řádu zdejší úřad 

oznamuje 
 
všem známým účastníkům řízení zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovuje 
lhůtu pro neprodlené uplatnění návrhů, nejdéle však do 21. 08. 2021 včetně. 
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Účastníci jsou oprávněni v souladu  s ustanovením § 36 odst.1 správního řádu  
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. 
Na později uplatněné návrhy nebude brán zřetel. Účastníci řízení májí možnost, 
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle 
ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu. 
 

Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré návrhy uplatnily                         
u správního orgánu I. stupně, protože podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu 
k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným 
v případném odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li 
o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. 
 
 
Obdrží: 
Milan Plocek, IČ 18798489, Brodská 1973/47, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org., Kosovská 1122/16, Jihlava – IDDS 
Město Bystřice nad Pernštejnem, OSMI 
Obec Koroužné – IDDS   
Obec Prosetín – IDDS  
Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopraví policie – IDDS 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚOVS-DI Žďár nad Sázavou – IDDS 
 
 
 
 
OTISK  RAZÍTKA                      
 
 
 
 
Jiří Nykodým                   
referent odboru dopravy a SH 
 
 
 
 
 
 


		2021-07-14T12:25:08+0000
	Not specified




