Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:

OD/1084/20/LK

Vyřizuje:

Ing. Koubek

Tel.:

566 688 301

E-mail:

lubos.koubek@zdarns.cz

Datum:

07.09.2020

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČ: 25253361
K Vápence 2677
530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

ROZHODNUTÍ
povolení uzavírky silnice
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 podané dne 13.08.2020 od účastníka řízení, kterým je Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s., IČ: 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, jež je
na základě plné moci zastoupena společností VYZNAč, s.r.o., IČ: 01916297, Srázná 5113/1,
586 01 Jihlava (dále jen „žadatel“) o povolení uzavírky silnice 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
povoluje
právnické osobě:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

IČ: 25253361,

se sídlem:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

zastoupené společností VYZNAč, s.r.o., IČ: 01916297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava
úplnou uzavírku silnice II/354 v km 52,300 - 52,500 a úplnou uzavírku silnice III/35425
v obci Radostín nad Oslavou takto:
Popis uzavírky
 Uzavírka silnice II/354 v km 52,300 - 52,500 v obci Radostín nad Oslavou v úseku od
kostela k čerpací stanici PHM
 uzavírka silnice III/35425 v úseku od křižovatky se silnicí II/354 u hasičárny k mostu přes
řeku Oslavou v obci Radostín nad Oslavou
Termín: 14.09.2020 – 31.10.2020
Délka uzavřeného úseku: 200 m + 200 m
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a nařizuje objížďku:
objízdná trasa pro:
vozidla do 3,5 t: Radostín nad Oslavou – II/354 Ostrov nad Oslavou – I/37 – Rousměrov –
Jívoví – Křižanov – II/360 Martinice – Velké Meziříčí – II/602 – II/354 Netín – Radostín nad
Oslavou (délka objížďky 43 km)
vozidla nad 3,5 t: Radostín nad Oslavou - II/354 Ostrov nad Oslavou – I/37 – Rousměrov –
Jívoví – Křižanov – Ořechov – Osová Bítýška – II/390 – II/602 Ruda – Jabloňov – Velké
Meziříčí – II/354 Netín – Radostín nad Oslavou (délka objížďky 56 km)
pro obec Kněževes a Krásněves: Radostín nad Oslavou - II/354 Ostrov nad Oslavou – I/37 –
Rousměrov – III/36049 – Bory – III/35425 – Krásněves (délka objížďky 15 km)
Důvod uzavírky: realizace stavby „Radostín nad Oslavou - rekonstrukce opěrné zdi a
revitalizace inž. sítí“.
Přemístění autobusových zastávek (dle souhlasu Krajského úřadu):
Dopravní obsluha zastávky „Radostín nad Oslavou,,“ bude po dobu uzavírky dočasně
přemístěna do vhodného a bezpečného místa k domu č. p. 9 a 20.
Dopravní úřad uvádí dopravce, kterých by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle
dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat:
 ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou
 TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová 159, 674 01 Třebíč - Jejkov.
Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil
informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
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 pod č.j. OD/1085/20/LK ze dne 14.08.2020, 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 výše uvedených stanovení, 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-45421-8/ČJ-2020-161406-DING ze
dne 06.08.2020. 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 a objížďky dle §
24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.
3. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a
pozemkům.
4. 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.
5. 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.
6. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz
na ni převedený dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
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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 Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru dopravy
telefonicky na 566 688 301 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.
8. Po dobu úplné uzavírky bude provoz vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby,
hasičského záchranného sboru a Policie ČR veden po objízdné trase.
9. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá: žadatel, kontaktní osoba: za Chládek a
Tintěra a.s. – pan Petr Jelínek, tel. 724 966 148.
10. Žadatel zajistí bezpečný průjezd autobusů VLOD, bude osazeno příslušné dopravní
značení. Po celou dobu uzavírky žadatel zajistí průjezd a otáčení v prostoru zastávky
„Radostín nad Oslavou“.
Rozhodnutím MěÚ Žďár n.S. odboru dopravy vydaném pod č.j. OD/574/20/LK ze dne
19.05.2020 byl povolen termín úplné uzavírky v termínu od 01.10.2020 do 31.10.2020.
Z důvodu skutečného postupu prací je však nutno provést úplnou uzavírku již od 14.09.2020,
proto bylo vydáno toto rozhodnutí pod č.j. OD/1084/20/LK.
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 13.08.2020 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/354 v km 52,300 52,500 a úplnou uzavírku silnice III/35425 v obci Radostín nad Oslavou, z důvodu realizace
stavby „Radostín nad Oslavou - rekonstrukce opěrné zdi a revitalizace inž. sítí“.
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, Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586
01 Jihlava.
K žádosti bylo doručeno stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,
Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu pod č.j. pod č.j. č.j. KRPJ45421-8/ČJ-2020-161406-DING ze dne 06.08.2020, souhlas Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, Žďár nad Sázavou ze dne 01.09.2020, souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR,
správa Jihlava ze dne 04.09.2020, stanovisko obce Radostín nad Oslavou ze dne
10.08.2020, městysu Ostrov nad Oslavou ze dne 10.08.2020, obce Rousměrov ze dne
10.08.2020, obce Jívoví ze dne 10.08.2020, městysu Křižanov ze dne 06.08.2020, obce
Ořechov, obce Osová Bítýška ze dne 10.08.2020, obce Ruda ze dne 06.08.2020, obce
Jabloňov ze dne 06.08.2020, města Velké Meziříčí ze dne 02.09.2020, obce Netín ze dne
07.08.2020, obce Bory ze dne 28.08.2020, obce Krásněves ze dne 05.08.2020, obce
Martinice ze dne 04.09.2020 a obce Kněževes ze dne 27.08.2020.
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K žádosti bylo též doručeno stanovení přechodné úpravy na silnicích I. třídy vydané
Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem dopravy a SH pod č.j. KUJI 43706/2020
Há/DZp/70 ODSH 22/2020 ze dne 11.05.2020 a stanovení DZ vydané Městským úřadem
Velké Meziříčí, odborem dopravy pod č.j. DOP/79903/2020-krej /32/2020 ze dne 07.09.2020.
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy přípisem pod č.j. OD/1084/20/LK ze dne
13.08.2020 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.
Rozhodnutím MěÚ Žďár n.S. odboru dopravy vydaném pod č.j. OD/574/20/LK ze dne
19.05.2020 byl povolen termín úplné uzavírky od 01.10.2020 do 31.10.2020. Z důvodu
skutečného postupu prací je však nutno provést úplnou uzavírku již od 14.09.2020, proto
bylo vydáno toto rozhodnutí pod č.j. OD/1084/20/LK.
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).

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy
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Obdrží:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
- Zelené Předměstí zastoupena společností VYZNAč, s.r.o., IČ: 01916297, Srázná
5113/1, Jihlava
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník
pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):
 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, IČ: 659 93 390, Kosovská 10a, Jihlava
 Obec Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 223, 594 44 Radostín n.O.,
 Obec Krásněves, Krásněves 52, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ: 005 45 210
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na
jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):
 Obec Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 223, 594 44 Radostín n.O.,
 Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavu 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou
 Obec Rousměrov, Rousměrov 16, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
 Obec Jívoví, Jívoví č.40, 594 51 Křižanov
 Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
 Obec Ořechov, Ořechov 87, 59452 Ořechov u Velkého Meziříčí
 Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška 3, 594 53 Osová Bítýška
 Obec Ruda, Ruda 32 594 01 Velké Meziříčí
 Obec Jabloňov, Jabloňov 52, 59401 Velké Meziříčí
 Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
 Obec Netín, Netín 11, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ: 00599611
 Obec Martinice, Martinice 52, 594 01 Velké Meziříčí
 Obec Krásněves, Krásněves 52, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ: 005 45 210
 Obec Kněževes, č.p.27, 594 44 Radostín nad Oslavou
 Obec Bory, Bory č. 232, 594 61 Bory
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad
Sázavou, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dále obdrží na vědomí:
 ZDAR a.s., Jihlavská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
 TRADO - BUS, s.r.o. Komenského nám. 137/9 , 674 01 Třebíč
 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství
 Městský úřad Velké Meziříčí – odbor dopravy, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
 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
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Situace:
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Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz
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URL
http://www.zdarns.cz

