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Změna  v uzavírání části pozemní komunikace č. 4932 od 15. 4. 2019 - rozhodnutí 
velitele zásahu 
 
 
 
Na základě aktuálního vývoje situace  
  
I.     stanovím  
  
V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. změnu v zavírání provozu na části pozemní 
komunikace č. 4932 mezi obcemi Haluzice a Lipová, v úseku mezi křižovatkou, spojující 
pozemní komunikace č. 4941 a 4932 a křížení pozemní komunikace č. 4932 s Lipovským 
potokem. Uzavírání provozu části výše uvedené pozemní komunikace stanovuji od data 
15. 4. 2019, a to každodenně, vždy v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin, s možností 
operativních úprav doby uzavření v intencích výše uvedených časů.  

V době uzavření předmětné části pozemní komunikace bude tato označena příslušným 
dopravním značením doplněným o přítomnost příslušníka Policie České republiky.  

Složky IZS umožní vždy, v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin, průjezd autobusových 
spojů, ve stejných intencích, jako před datem 15. 4. 2019. 
  
 
Odůvodnění: 
  
Velitel zásahu rozhodl změně v uzavírání části pozemní komunikace č. 4932 na základě 
níže uvedených důvodů:

 Od 15. 4. 2019, vzhledem ke klimatickým podmínkám (délka denního svitu), budou 
zintenzivněny činnosti spadající do  záchranných a likvidačních prací složek 
integrovaného záchranného systému, realizovaných vysoce rizikovými 
pyrotechnickými činnostmi, při nichž může, vzhledem k charakteru materiálu 
(poškozená munice a její elementy), dojít k nepredikovatelné explozi a tím ohrožení 
života a zdraví osob, a to nejen účastnících se přímo na výše uvedených 
činnostech.  
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 Pyrotechnická služba Policie České republiky stanovila bezpečnostní perimetr 
pro provádění výše uvedených rizikových činností ve vzdálenosti 1000 metrů od 
epicentra explozí skladovacího objektu č. 12. 

 
  
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 15. dubna 2019, v 06.00 hodin.  

 
 
   
Zpracoval: 
mjr. Mgr. Jan Slovák 
 
 

  

  plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA 
  ředitel krajského ředitelství policie 
  velitel zásahu 

(podepsáno elektronicky) 
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