Vypraveno dne: ………………

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

04.08.2016

OD/1281/16/LK

Ing. Koubek / 301

11.08.2016

ROZHODNUTÍ
povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky
Účastníci řízení:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava
Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 59214 Nové Veselí, IČ: 00294926
Měsyts Bohdalov, Bohdalov 250, 59213 Bohdalov, IČ: 00294004
Obec Pokojov, Pokojov 9, 59214 Pokojov, IČ: 00599697
Obec Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, Březí nad Oslavou IČ: 00600539
Obec Kotlasy, Kotlasy 31, 59214 Kotlasy, IČ: 00600521
Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavu 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou
Obec Sazomín, Sazomín 43, 59101 Sazomín, IČ: 00842346
Obec Vatín, Vatín 82, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00842362, IDDS: inmaxb8
Město Žďár nad Sázavou – zastoupené Městským úřadem Žďár nad Sázavou odborem
komunálních služeb
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve
věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích),
dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po
projednání žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad
Sázavou podané dne 05.08.2016 po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle
ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl takto:
žádosti vyhovuje a
právnické osobě:
se sídlem:

povoluje
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou,
Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou

uzavírky silnice II/353 v průtahu obcí Nové Veselí:
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•

•

Úplná uzavírka v úseku od křižovatky se silnicí III/3538 ulice K Újezdu po
křižovatku s místní komunikací ulice Dolní mezi kostelem a prodejnou (délka
uzavírky cca 350 m)
Částečná uzavírka řízená SSZ v úseku od křižovatky s místní komunikací ulice
Dolní mezi kostelem a prodejnou po prodejnu CITROEN (délka uzavírky cca
350 m)

délka uzavírky:

350 m + 350 m

termín uzavírky:

15.08.2016 – 31.08.2016

druh uzavírky:

úplná a částečná

z důvodu: opravy povrchu komunikace
objízdná trasa:
• objízdná trasa pro osobní dopravu a autobusy: od obce Rudolec ze silnice II/353
odbočit na silnici II/388 (na „starou“ silnici) přes Bohdalov, Pokojov, Březí nad
Oslavou a poté po silnici III/35311 z Březí nad Oslavou do Nového Veselí,
obousměrně. Délka objížďky: 10 km.
•

objízdná trasa pro nákladní dopravu: od obce Rudolec ze silnice II/353 odbočit na
silnici II/388 (na „starou“ silnici) přes Bohdalov, Pokojov, Březí nad Oslavou, Kotlasy
do Ostrova nad Oslavou, poté po silnici I/37 z Ostrova nad Oslavou přes Sazomín a
Vatín do Žďáru nad Sázavou, obousměrně. Délka objížďky: 21 km.

•

autobusová doprava: bude vedena dle souhlasu Krajského úřadu Kraje Vysočina –
odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti pod č.j.
KUJI 61429/2016 – ODSH-K ze dne 09.08.2016.

Řešení veřejné linkové osobní dopravy dle souhlasu Krajského úřadu Kraje Vysočina –
odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti pod č.j. KUJI
61429/2016 – ODSH-K ze dne 09.08.2016:
A) Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy
A.1. Dopravní obsluha zastávky „Nové Veselí“ bude po dobu uzavírky předmětné
komunikace dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na silnici III/3538 v
Novém Veselí (ulice K Újezdu) pro spoje níže uvedených linek:
• 840106 Žďár nad Sázavou-Polná-Jihlava
• 840122 Žďár nad Sázavou-Nížkov-Přibyslav
A.2. Dopravní obsluha zastávky „Nové Veselí“ bude po dobu uzavírky předmětné
komunikace dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na silnici III/35311 v
Novém Veselí (ulice Na Městečku směrem k Dolní ulici) pro spoje níže uvedených linek:
• 760580 Jihlava-Bohdalov-Žďár nad Sázavou
• 760700 Jihlava-Ždár n.Sáz.-Boskovice-Prostějov/Brno-Olomouc-Frýdek-MístekOstrava
• 760770 Jihlava-Polná-Bohdalov-Žďár nad Sázavou
• 840112 Žďár nad Sázavou-Měřín
• 840119 Žďár nad Sázavou-Kotlasy-Chroustov-Kyjov-Měřín
• 840132 Žďár nad Sázavou-Bohdalov-Jihlava

Strana 2 (celkem 7)

A.3. Dopravní obsluha zastávky „Nové Veselí,,Obecní úřad“ bude po dobu uzavírky
předmětné komunikace dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na silnici
III/35311 v Novém Veselí (ulice Na Městečku směrem k Dolní ulici) pro spoje níže
uvedených linek:
• 760580 Jihlava-Bohdalov-Žďár nad Sázavou
• 840112 Žďár nad Sázavou-Měřín
• 840119 Žďár nad Sázavou-Kotlasy-Chroustov-Kyjov-Měřín
B) Dopravní úřad uvádí dopravce, kterých by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle
dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat:
• ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316,
www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz
• ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, tel. 566 696 166,
www.zdar.cz, bus@zdar.cz

Za těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení
dopravního značení, které bylo vydáno Městským úřadem Žďár nad Sázavou,
Odborem dopravy podle § 61 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), podle stanovení
Městského úřadu Žďár nad Sázavou pod č.j. OD/1281/16/LK-DZp ze dne 05.08.2016,
a to po předchozím souhlasném písemném stanovisku Policie ČR, Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního
inspektorátu pod č.j. KRPJ-80713-2/ČJ-2016-161406 ze dne 03.08.2016. Žadatel
zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky.
2. Uzavírka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje
žadatel o uzavírku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
3. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a
zabezpečení podle § 39 vyhl. 104/1997 Sb. v platném znění a podle zákona o
provozu na pozemních komunikacích.
4. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo
nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo
objížďky.
5. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá: žadatel, kontaktní osoba: Luboš Mokrý,
tel. 723 734 810.
6. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně
provoz na ni převedený dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
7. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo
ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení
prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení
prací a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel
tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ Krajskému úřadu kraje Vysočina, Odboru
dopravy a silničního hospodářství telefonicky na 564 602 329 a na Národní dopravní
informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00,
telefonicky na 596 663 556 popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením o
doručení) ndic@rsd.cz.
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8. Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.) s řešením
provozu v době uzavírky.
9. Před plánovanou uzávěrou musí být zhotovitelem (žadatelem) provedeno detailní
zdokumentování skutečného stavu (včetně součástí) komunikace dotčené objížďkou,
z důvodu případných reklamací škod v souvislosti s akcí.
10. V případě jakýchkoliv změn mající vliv na zajištění dopravní obslužnosti budou
informovat dopravní úřad Kraje Vysočina.
11. Při úplné uzavírce nebude umožněn průjezd vozidlům IZS.
12. Žadatel či zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil informování
cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Dne 05.08.2016 podal žadatel - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská
1, Žďár nad Sázavou žádost o povolení uzavírky silnice II/353 v km 40,610 – 40,991 (délka
0,381 km) a částečné uzavírky v průtahu obcí Nové Veselí: a) Úplná uzavírka v úseku od
křižovatky se silnicí III/3538 ulice K Újezdu po křižovatku s místní komunikací ulice Dolní
mezi kostelem a prodejnou, b) částečná uzavírka řízená SSZ v úseku od křižovatky s místní
komunikací ulice Dolní mezi kostelem a prodejnou po prodejnu CITROEN, v termínu
15.08.2016 – 31.08.2016.
Dojde k dočasnému přemístění autobusových zastávek, a to zastávek Nové Veselí a Nové
Veselí,,Obecní úřad.
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy přípisem pod č.j. OD/1281/16/LK ze dne
05.08.2016 oznámil zahájení řízení v předmětné věci s možností, že mohou účastníci
předmětného správního řízení činit své návrhy ve stanovené lhůtě a byla dána účastníkům
možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997
Sb., v platném znění, kterou se zákon provádí a je doložena souhlasem majetkového
správce pozemní komunikace, která má být uzavřena a po kterých má být vedena objížďka,
tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 16, Jihlava,
provoz Žďár nad Sázavou a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava dne 5.8.2016. Dále
byla žádost projednána s Městem Žďár nad Sázavou dne 27.07.2016, s Městysem Bohdalov
dne 28.7.216, s Obcí Kotlasy dne 25.7.2016, s Obcí pokojov dne 26.07.2016, s Městysem
Nové Veselí dne 25.7.2016, s Obcí Březí n.Osl. dne 22.7.2016, s Obcí Vatín dne
08.08.2016, s Obcí Sazomín dne 10.8.2016, s Obcí Budeč dne 26.7.2016 a s Městysem
Ostrov nad Oslavou dne 09.08.2016. Město Žďár n.S. upozorňuje na možnost komplikací na
ul. Brněnská v souvislosti s opravou mostu přes trať ČD. Obec Březí nad Oslavou očekává
problémy, protože je doba sklizní – vysoký pohyb zemědělské techniky.
K žádosti bylo doručeno stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,
Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu pod č.j. KRPJ-80713-2/ČJ2016-161406 ze dne 03.08.2016.
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Dále bylo k této uzavírce a objížďce vydáno stanovení Městského úřadu Žďár nad Sázavou
pod č.j. OD/1281/16/LK-DZp ze dne 05.08.2016 a stanovení Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odboru dopravy a SH pod č.j. KUJI 61427/2016-SI/DZp/90 Sp. Zn. ODSH
160/2016 ze dne 08.08.2016. K žádosti byl dále přiložen souhlas Krajského úřadu Kraje
Vysočina – odboru dopravy a silničního hospodářství pod č.j. KUJI 61429/2016 – ODSH-K
ze dne 09.08.2016 s dočasným přemístěním zastávek.
Ačkoli žadatel nesplnil ustanovení § 39 odst. 2 („Nejde-li o havárie (§ 24 odst. 8 zákona),
žádost o povolení uzavírky se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30
dní před dnem požadovaného uzavření komunikace“), silniční správní úřad při povolování
uzavírky zohledňoval následující:
- Opravu silnice je důležité provést ještě v době prázdnin, neboť se začátkem školního
roku dochází k výraznému nárůstu počtu autobusových spojů i ostatní silniční
dopravy.
- Klimatické podmínky pro provedení prací bývají vhodnější v srpnu než v září, což se
pozitivně projeví i na kvalitě provedené práce.
- Nemožnost posunutí termínu prací ze strany zhotovitele díla, který na pozdější termín
již nemá volnou kapacitu.
- Se všemi účastníky bylo povolení uzavírky aktivně projednáno.
Po posouzení výše uvedeného silniční správní úřad dospěl k závěru, že z důvodu veřejného
zájmu je nezbytné povolit uzavírku v požadovaném termínu od 15.8.2016 do 31.08.2016.
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích dospěl Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy jako příslušný silniční
správní úřad k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno této žádosti o
povolení uzavírky výše uvedené silnice z výše uvedeného důvodu, vyhovět. Rozhodl proto
po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přípustné
odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po
doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Žďár nad Sázavou - odboru
dopravy a bude o něm rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (podle § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích).

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy
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Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava
Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 59214 Nové Veselí, IČ: 00294926
Měsyts Bohdalov, Bohdalov 250, 59213 Bohdalov, IČ: 00294004
Obec Pokojov, Pokojov 9, 59214 Pokojov, IČ: 00599697
Obec Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, Březí nad Oslavou IČ: 00600539
Obec Kotlasy, Kotlasy 31, 59214 Kotlasy, IČ: 00600521
Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavu 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou
Obec Sazomín, Sazomín 43, 59101 Sazomín, IČ: 00842346
Obec Vatín, Vatín 82, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00842362, IDDS: inmaxb8
Město Žďár nad Sázavou – zastoupené Městským úřadem Žďár nad Sázavou odborem
komunálních služeb
Dále obdrží:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, IČ: 720 52 147,
Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, Žďár n.S.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32/4960, 586 04 Jihlava 4
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
Na vědomí:
ZDAR as.s., Jihlavská 4, Žďár nad Sázavou
ICOM transport, a.s., Jiráskova 78, Jihlava
Obec Budeč, Budeč 44, 59214 Budeč, IČ: 00600547
ZNAKOM a.s., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
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Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

FAX
+420 566 621 012
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E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz

URL
http://www.zdarns.cz

