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MĚSTSKÝ úŘAD MORA vsKÁ TŘEBOV Á
ODBOR DOPRAVY
nám. T. G. Masaryka Č.O. 29
571 01 Moravská Třebová

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:
MÍSTO:

žádost
15.01.2013
MUMT 08053/2013/0D2
S MUMT 1413/2013, S MUMT
1416/2013
Ing.Libor Kocum
461 353087
Ikocum@mtrebova.cz
19.3.2013
Moravská Třebová

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠEZN.:
E.SPIS:

TJ Cykloklub Jevíčko
A.K. Vitáka 597
Jevíčko
56943

ROZHODNUTÍ
o povolení dílčích uzavírek a nařízení objízdných tras

Městský úřad Moravská Trebová, 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 TJ Cykloklub, A.K.Vitáka 567,
Jevíčko ( IČO: 43509509 ), ze dne 15.01.2013 a se souhlasy Správců komunikací, Policie ČR a
silničních správních úřadů Konice a Boskovice

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 uzavírky

1) pro konání cyklistických závodů konaných ve dnech 3.-5.5.2013:

l.etapa 3.5.2013 start v 17.hodin na nám. T.G.M. v Moravské Třebové, Rozstání,
Městečko Trnávka Pacov,Přední Arnoštov, Křenov, Zadní Arnoštov, Jevíčko -
Svitavská, KČapka, Smolná,Bělá, Březina, Šnekov,
Křenov, Zadní Arnoštov,Jevíčko, Svitavská, Okružní I, Třebovská Chornice,
Unerázka, Petrůvka,Pěčíkov,Vranová Lhota Hartinkov Březinky Nectava,Biskupice,
Jevíčko a ulicemi Biskupická,Okružní Il, Okružní T Svitavská, cíl na ulici KH.
Borovského asi 19 10 hodin.Délka 79 km.
Etapa se pojede za omezeného silničního provozu vozidel a se zastavením vozidel
v protisměru jízdy cyklistů, po dobu průjezdu peletonu cyklistů. Dále bude úplná
uzavírka silnič.provozu v úseku Jevíčko křiž.k léčebně - Z.Arnoštov, Křenov, od
17,00 do 18,30 hod. Objížďka bude vedena přes Bělou Březinu do Křenova.
V úseku silnice č.TTT/37322křiž. pod Březinkami,Březinky,Hartinkov, křiž.se silnicí
Vr.Lhota - Kozov, bude uzavírka silničního provozu v protisměru po dobu
průjezdu cyklistů,v době od 18,30 - 19,00 hodin. Objížďka povede přes
Chornice, Vr.Lhotu.



2.etapa 4.5.2013 start v 10,00 hod Velké Opatovice po silnici lI/372 do Jevíčka nájezd na
Okruh. Dále po silnici 1l/374 po křiž.se silnicí 11l/36615 po této ilnici na křižovatku
se s Inicí lT/372 a po ní zpět do Velkých Opatovic. Tento okruh se pojede 5 krát.
Cíl asi v 10.45.
Bude úplná uzavírka silnic lI/372 Jevíčko - křiž.Velké Opatovice a silnice lI/374
Jevíčko - křiž.se silnicí Tll/36615 v době od 9,30 do 10.45 hodin pro veškerý
provoz. Objížďka povede do Velkých Opatovic přes molnou pro oba směry.
Jevíčko - Uhřice přes Jaroměřice pro oba směry.

3.etapa 4.5.2013 start v 16,00 hodin Úsobrno, okr. Prostějov, Skřípov,Konice,Březsko,
~onice, ové ady okr.Blan ~o-Ú obrno,okr. vita~- ový Dvůr, okr.Prostějov
Subířov,Skřípov, ové ady, Usobrno, Pohora,Horní Stěpánov, ové Sady okr.Blan-
sko -Úsobrno ,okr. Svitavy, JevíČko,Brněnská,M.Mikuláve,A.K.Vitáka, cíl na ul
uI.K.H.Borovského v 1800 hodin.
Etapa se pojede za stejných podmínek jako I.etapa. V úseku Šubířov - Jaroměřice
Bude úplná uzavírka silničního provozu v protisměru po dobu průjezdu cykli tů,
v době od 16,45 do 17 15 hod. ITl/36620 objížďka povede přes Nectavu a v úseku
Úsobrno - ové Sady od 16,30 do 18,00 hodin objížd'ka přes v ubířov, křípov.

4.etapa 5.5.2013 časovka jednotlivců od 9,30 hodin na trase Jevíčko,Smolná Bělá,Březina a
zpět po stejné trase. Cíl asi ve 12,30hodin.
Bude úplná uzavírka silničního provozu od 9,00 do 12,30 hod.mimo linkové
BU které pojedou po tra e závodu a to až do molna.Ú ek Jevíčko- molná uzávěra
i pro link.BU .Objížďka povede přes Velké Opatovice.Pro ostatní provoz objížďka
z Jevíčka do Březin přes Velké Opatovice.Slatinu - oběma směry.

Pro zajištění slavnostního yhlášení a doplňkový program budou uzavřeny v Jevíčku ulice
K.H. Borovského pro veškerý provoz. Objížďky budou vedeny po ulici A.K.Vitáka,
vitavská ..

Čas uzavírky: 4.5.2013 od 12,00 do 23,00 hodin a 5.5.2013 od 9,30 hod do 16,00 hodin.

2) pro konání cyklistických závodů konaných dne 27.4.2013:

27.4.2013 silniční závod od 11,30 hodin na okruhu: Jevíčko, molná.Bělá.Březina, vnekov,
Křenov, Zadní Arnoštov, Jevíčko. Tento okruh se pojede 7 krát. Start i cíl na
Palackého náměstí v Jevíčku Průjezd Jevíčkem ulicemi Brněnská,Okružní
lV,A.K.Vitáka, - vitavská, Okružní I Třebovská, Palackého náměstí Cíl asi v
16,30hodin.
Bude úplná uzavírka silničního provozu v protisměru jízdy cyklistů. Objížďka bude
vedena ve směru jízdy cyklistů. Z Jevíčka do Křenova přes Bělou, Březinu. Ze
molna do Jevíčka přes Velké Opatovice, z Březin do Jevíčka a Velkých Opatovic

přes Slatinu.
Zadní Arnoštov - Křenov přes Přední Arnoštov. Z Křenova do Březin v mezerách
mezi jednotlivými průjezdy cykli tů. Provoz na Letovice objížďka přes
Janůvky,Rudnou.
V Jevíčku bude vypsán limit - IOmin od průjezdu prvního cyklisty. Po uplynutí
limitu budou opozdilci odvoláni. Za posledním cyklistou pojede vozidlo
s označením "Konec závodu"

Tyto uzavírky se povolují za těchto podmínek:



I. Uzavřené úseky budou řádně označeny a zabezpečeny ve myslu zákona č. 361/2001 Sb.,
podle tanovení dopravního značení, vydaného odborem dopravy MěÚ Mor.Třebová.

2. Dotčené ú eky mohou být uzavřeny jen v době uvedené v tomto rozhodnutí.

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

4. Informovanost cestujících autobusových spojů (v ouvislosti s přeložkami autobusového
nádraží a zastávek v Jevíčku a okolí) zajistí pořadatel závodů v součinnosti s přepravci.

5. V případě nouze (ohrožení života a majetku) bude umožněn průjezd vozidel Záchranné služby
a Hasičského záchranného sboru uzavřeným úsekem i za cenu přerušení závodů.

6. Závody budou organizačně zajištěny pořadateli a moto pojkami, podporou Policie ČR vitavy
a Městské policie Moravská Třebová (průjezd Moravskou Třebovou).

7. Odpovědnou osobou za organizaci a zabezpečení podmínek tohoto rozhodnutí je pan Antonín
Dostál, A.K. Vitáka 597, Jevíčko, tel. 721725089.

8. Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy má vyhrazené právo v případě nutnosti ve
veřejném zájmu toto rozhodnutí změnit nebo zrušit.

Odůvodnění:

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy prošetřil žádost TJ Cykloklub Jevíčko o uzavírku
silnic a místních komunikací v Jevíčku, Moravské Třebové, Konici a okolí pro konání tradičních
cyklistických závodů (37. ročník 2013) za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu na
pozemních komunikacích. Na základě projednání žádosti dne 5.3.2013 a na základě došlých kladných
vyjádřeni všech zúčastněných došel odbor dopravy Městského úřadu Moravská Třebová k závěru že
uzavírky ve výše uvedeném rozsahu lze povolit.

Důvody, které by bránili vydání tohoto rozhodnutí nebyly shledány.

Poučení o odvolání:

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

Žádáme vypsané obce, aby e závody a dopravními omezeními s tím spojenými obeznámili své občany
obvyklým způsobem (úřední deska, obecní rozhlas). Děkujeme.

Toto rozhodnutí dále obdrží:
I. Policie ČR, KŘ PK, Dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, Svitavy, 568 02, M.Pavliš
2. Policie ČR KŘ JmK, Dopravní inspektorát Blansko
3. Policie ČR, KŘ OIK, Dopravní inspektorát Prostějov
4. SÚS PK Litomyšl, TGM 985, Litomyšl, 570 01
5. Č AD a.s., Brněnská 558,Jevíčko 569 43
6. VYDO B S a.s. , Jiřího Wolkera 416/ 1,682 01 Vyškov
7. OREDO s.r.o., erudova 104, Hradec Králové, 500 02
8. DOPAZ, s.r.o., Pražská I042/82a , Letovice, 679 61
9. Město Jevíčko, Palackého náměstí I, Jevíčko, 56943
10. Město Moravská Třebová, nám. TGM 29, Moravská Třebová, 57101


