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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
o d b o r  d o p r a v y  a  s i l n i č n í h o  h o s p o d á ř s t v í 

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311 
Č.j.:BYS 5606/2021                                                              Bystřice nad Pernštejnem 11.3.2021 
Sp.zn: SBYS 5545/2021 DSH/Ny 
 
 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  
 
 

Městský úřad Bystřice na Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 odst. a) zákona  č. 13/1997 Sb.,                              
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona pozemních 
komunikacích"), na základě žádosti firmy Lesní společenství obcí s.r.o., IČ 63474581, 
Karasín 3, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, zastoupené na základě plné moci firmou 
Znakom s.r.o., IČ 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno,  podané dne 11.3.2021, zahájil 
správní řízení ve věci povolení: 

 
- úplné uzavírky silnice II/388 v úseku Bystřice nad Pernštejnem - Vír,  silniční 

km cca 38,600 – 39,700, v termínu od 22.3.2021 do 4.4.2021 včetně, z důvodu 
zajištění bezpečnosti silničního provozu po dobu provádění těžebních pracích na 
sousedních lesních pozemcích. 

  
Navržená objížďka je vedena z obce Vír po silnici II/388 ke křižovatce se silnicí 

II/387, dále po silnici II/387 přes Koroužné do Štěpánova nad Svratkou ke křižovatce                      
se silnicí I/19, dále po silnici I/19 přes Lesoňovice do Bystřice nad Pernštejnem ke křižovatce 
se silnicí II/388, zde zpět na silnici II/388.  

 
Vozidlům VLOD bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem silnice II/388                 

po celou dobu uzavírky dle platných jízdních řádů. 
 
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 zahájení řízení ve výše uvedené věci a stanovuje lhůtu pro 
neprodlené uplatnění  návrhů, nejdéle však do 16.3.2021 včetně. 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. Účastníci řízení májí možnost, v souladu s § 36     
odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Na později uplatněné návrhy 
nebude brán zřetel. Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení 
nahlížet do spisu. 
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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. 
 

 
 
 

                                                                                                     Jiří Nykodým  
 OTISK RAZÍTKA                                  Odbor dopravy 

         a silničního hospodářství 
                           Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 
 
 
 
 
Obdrží:  
Znakom s.r.o., IČ 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno – IDDS  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny přísp. organizace, Jihlava – IDDS  
Ředitelství silnic a dálnic, státní organizace, Praha – IDDS  
Obec Vír – IDDS  
Obec Koroužné – IDDS  
Městys Štěpánov nad Svratkou – IDDS  
Město Bystřice nad Pernštejnem  
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihlava – IDDS  
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚOVS-DI Žďár nad Sázavou – IDDS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Jiří Nykodým 
tel.: 566 590 326 
e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz    
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