KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 241, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

/07. 06. 2018

ZNAKOM Vysočina s.r.o.
pan Petr Bednář – ml.
Kounicova 297/38
602 00 Brno
IČO 287 75 597
(do DS)

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

KUJI 44733/2018
ODSH 248/2018 Hrn

Ing. Jozef Hrnčiar
564602241

12. 06. 2018

Souhlas s dočasným přemístěním zastávek.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný dopravní
úřad (dále jen dopravní úřad) podle § 34 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 07. 06. 2018 Vaši žádost ve věci dočasného
přemístění autobusových zastávek. Po prozkoumání a vyhodnocení dopravní úřad v souladu
s ustanovením § 24 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, vydává souhlas s dočasným přemístěním autobusových zastávek,
z důvodu akce „Pavlov - Průtah“, následovně:
Uzavřeným úsekem jsou vedeny spoje linky, jejichž provoz zajišťuje dopravce:
- ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou – linkou č. 840112, 840204.
U linky č. 840204 budou v Pavlově zastávky Pavlov,,I a Pavlov,,II přemístěny do prostoru pro
otáčení.
Zastávka Radostín n.Osl.,Zahradiště bude přemístěna do bezpečného a přehledného prostoru
v blízkosti křižovatky silnic II/354 a III/35429.
U linky č. 840112 bude zastávka Pavlov,,I přemístěna do bezpečného a přehledného místa na
silnici č. III/34826.
Žadatelem navržený začátek uzavírky: 16. 07. 2018
Konec uzavírky: 14. 10. 2018

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Dopravní úřad dále uvádí, že na základě požadavku Oddělení dopravní obslužnosti Krajského
úřadu Kraje Vysočina, je z důvodu veřejného zájmu možné do výlukových jízdních řádů
vložit i zastávky na objízdné trase nebo na jiné trase v intencích přijatého dopravního řešení
VLOD, které nejsou uvedené v licenci příslušené linky.
Dopravní úřad žádá o stanovení termínu začátku uzavírky minimálně na 5. pracovní den od
vydání rozhodnutí o uzavírce a nařízení objížďky, aby dopravce mohl řádně a včas předložit ke
schválení výlukový jízdní řád, který následně bude stanoveným způsobem zveřejněn pro
potřeby cestujících.
Změna jízdních řádů je v kompetenci jednotlivých dopravců. Dopravní úřad pouze schvaluje
dopravcem předložený jízdní řád. O uzavírce je nutné informovat dopravce.
Stanovení objízdné trasy je v kompetenci příslušného silničního správního úřadu v rámci řízení
o uzavírce pozemní komunikace.
Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil
informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.

Ing. Jozef Hrnčiar
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
podepsáno elektronicky
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