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Obecní úřad Čistá 
Čistá 376 
569 56 Čistá u Litomyšle 
K rukám Mgr. Petra Dřínovského 

V Boskovicích dne 11.8.2021 

Žádost o souhlas s přechodnou úpravou provozu a vedením objízdné trasy přes 
obec Čistá – silnice III/36020 a III/36021  
V zastoupení zhotovitele stavby společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 
Litomyšl, IČ: 252 74 104 si Vás firma DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČO: 
29372381, DIČ: CZ29372381 dovoluje tímto požádat o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení 
a uzavírce pro akci: 

 
SILNICE III/36021, III/36020, III/36023 TRSTĚNICE 
 
Termín realizace: 1.9.2021 – 30.11.2021 
 

Jedná se rekonstrukci silnice III/36021, III/36020 a III/36023 v obci Trstěnice, v okrese Svitavy 

v Pardubickém kraji. Tato akce bude rozdělena do pěti staveních objektů, tedy i etap.  

SO 103 A = ETAPA 1a – částečná uzavírka silnice III/36021, č.p. 73 až č.p. 174, provoz bude řízen SSZ 

SO 103 B = ETAPA 1b – částečná uzavírka silnice III/36021, č.p. 73 až č.p. 174, provoz bude řízen SSZ 

SO 104.2 B = ETAPA 1c – úplná uzavírka silnice III/36020 od křižovatky po č.p. 85 

SO 103 C = ETAPA 2 – úplná uzavírka silnice III/36023 od křižovatky po konec obce směr Karle 

SO 104.2 A = ETAPA 3 – úplná uzavírka silnice III/36020 od č.p. 85 po místní kom. ke kostelu  

 

1.9.2021 – 16.9.2021*) 

ETAPA 1a + ETAPA 1c – objízdná trasa povede po silnici III/36020 přes obec Čistá a zpět  

po III/36021 do Trstěnice  

17.9.2021 – 3.10.2021*) 

ETAPA 1b + ETAPA 1c – objízdná trasa povede po silnici III/36020 přes obec Čistá, dále  

po III/36021 do Trstěnice, Chmelíku a do obce Karle 

4.10.2021 – 14.11.2021*) 

 ETAPA 2 – objízdná trasa povede po silnici III/36021 do obce Chmelík a Karle 

15.11.2021 – 30.11.2021*) 

 ETAPA 3 – povede po silnici III/36020 přes obec Čistá a zpět po III/36021 do Trstěnice  

 

Do všech uzavírek bude stavbou umožněn přístup dopravní obsluze, resp. rezidentům. Vjezd bude 

povolen také zemědělcům. 

Zastávka „Trstěnice, Škola“ nebude obsluhována, děti budou z a do školy chodit ze zastávky „Trstěnice, 

U Sajdlových“ po místní a účelové komunikaci.  

*) Pozn.: Trvání jednotlivých etap je pouze orientační, bude se odvíjet od množství sanací  

a klimatických podmínek. 
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Zodpovědná osoba: 
Bc. Libor Kabele 

Tel.: 739512703 
E – mail: kabele@sam.lit.cz 
 
Přílohy: Situace přechodné úpravy provozu               
 
Souhlasíme (případně souhlasíme s níže uvedenými podmínkami) s objízdnou trasou a návrhem 
dopravního značení. Tento souhlas (příp. souhlas s připomínkami) slouží jako podklad pro zahájení 
správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen jako "správní 
řád") ve věci předmětné uzavírky. Po zahájení správního řízení považujte prosím tento souhlas současně 
i za vyjádření našeho stanoviska ve smyslu § 36 odst. 2 správního řádu. Současně se jako účastník 
správního řízení vzdáváme možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním ve smyslu 
§ 36 odst. 3 správního řádu.  
 
 
 
 
______________________________________________  
Datum, podpis a razítko            
 

 
Za kladné vyřízení žádosti děkuje a zdraví 

Ing. Vanda Glosová, DoZBos s.r.o. 
email: glosova@dozbos.cz  

tel: 722 226 495 
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