KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 52874/2016, Sp. Zn. ODSH 830/2016 – Sl/U

Rozhodnutí
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
OHL ŽS, a.s., IČO: 463 42 796, Burešova 938/17, 602 00 Brno zastoupené na základě plné
moci právnickou osobou DOKA, s.r.o., IČO: 634 71 752, Na návsi 11/5, 620 00 Brno
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“)
jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) 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 od právnické osoby OHL ŽS, a.s., IČO: 463 42 796, Burešova
938/17, 602 00 Brno zastoupené na základě plné moci právnickou osobou DOKA, s.r.o., IČO:
634 71 752, Na návsi 11/5, 620 00 Brno (dále jen „žadatel“), která byla podaná dne 16. 06.
2016, po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ust. § 24 odst. 2 zákona o
pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění
povoluje
právnické osobě:
sídlo:

OHL ŽS, a.s.
IČO: 463 42 796
Burešova 938/17, 602 00 Brno

uzavírku silnice první třídy I/37 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:
silnice I/37 v km:
důvod uzavírky:
rozsah uzavírky:
délka uzavírky:
druh uzavírky:
termín uzavírky:

142,850 – 143,250
oprava silnice v rámci stavby „I/37 Velká Bíteš ul. Lánice“ (v
průběhu vybudování kanalizace a vodovodu)
od křižovatky s ul. Chobůtky (dům č.p. 290) až k ul. Tyršova (dům
č.p. 48)
400 m
úplná
15. 07. 2016 do 31. 10. 2016

a nařizuje objížďku
stanovená trasa objížďky:
Objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena obousměrně od křižovatky silnice I/37 a II/390
v Osové Bítýšce po silnici II/390 až na křižovatku silnic II/390 a II/602 a následně po silnici II/602
až na křižovatku silnice I/37 a II/602 ve Velké Bíteši.

Objízdná trasa pro místní dopravu (na povolení MěÚ Velká Bíteš), IZS a pro veřejnou linkovou
osobní dopravu bude vedena ze silnice I/37 po místní komunikaci (spojnice ul. Lánice a
Vlkovská) dále po silnici III/3791 (ul. Vlkovská) až do Velké Bíteše. Objízdná trasa nebude
dopravním značením vyznačena.
za těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objízdné trasy před jejím započetím podle
stanovení dopravního značení, které bylo vydáno 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“), po předchozím souhlasném
písemném stanovisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou pod č.j.
KRPJ-66649-1/ČJ-2016-161406 ze dne 15. 06. 2016:
- Krajským úřadem pod č.j. KUJI 49720/2016, ODSH 830/2016-Sl/U ze dne 20. 06. 2016
- Městským úřadem Velké Meziříčí, Odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j.
DOP/25535/2016 /49/2015-krej/43 ze dne 22. 06. 2016
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky.
2. 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.
3. Uzavírka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o
uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky
dle § 24 odst. 7 zákona o 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. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se uskuteční
na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle § 24 odst. 6 zákona
o pozemních komunikacích.
6. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Ing. Jakub Vlk, tel. číslo
725 920 924 (OHL ŽS, a.s.).
7. Po dobu uzavírky nedojde k dočasnému přemístění zastávek linkové autobusové dopravy.
8. Žadatelem o uzavírku bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky
a po skončení uzavírky. V případě prokazatelného poškození objízdných tras, vzniklého
v důsledku uzavírky bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.
9. V době trvání uzavírky budou vozidla IZS tj. Policie ČR, HZS (hasičský záchranný sbor) a
ZZS (zdravotnická záchranná služba) využívat objízdnou trasu pro místní dopravu.
10. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky, byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem
a pozemkům. Povolení k vjezdu na objízdnou trasu a do uzavřeného úseku bude vydávat MěÚ
Velká Bíteš.
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11. Žadatel zajistí havarijní službu pro případ závady na objízdných trasách či na dopravním
značení/zařízení a případnou včasnou reakci na poškození objízdných tras či změnu dopravních
podmínek. Nejméně 1x za tři dny zajistí žadatel provádění kontroly stavu objízdných tras a
příslušného dopravního značení.
12. 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 564 602 245 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.
13. Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem
v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce) s řešením provozu v době uzavírky.
14. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost
byla uzavírka povolena.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Dne 16. 06. 2016 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/37 v km cca
142,850 – 143,250 v ul. Lánice ve Velké Bíteši v úseku od křižovatky s ul. Chobůtky (dům č.p.
290) až k ul. Tyršova (dům č.p. 48) z důvodu provádění stavby „I/37 Velká Bíteš ul. Lánice“
v termínu od 15. 07. 2016 do 31. 10. 2016.
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb.,
v platném znění, kterou se zákon provádí a byla projednána dne 10. 06. 2016 s vlastníkem
pozemní komunikace, která má být uzavřena, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava a
dne 09. 06. 2016 s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, tj. Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Dále byla žádost o úplnou uzavírku projednána s obcí, na jejímž zastavěném území má být
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka tj. obec Nové Sady (ze dne 12. 06. 2016), obcí
Osová Bítýška (ze dne 15. 06. 2016) a Město Velká Bíteš (ze dne 17. 06. 2016).
Obec Osová Bítýška ve svém vyjádření ze dne 15. 06. 2016 uvedla nesouhlas s vedením
objízdné trasy po silnici II/390 přes obec Osová Bítýška zejména z důvodu nedostatečných
šířkových parametrů komunikace v obci Osová Bítýška. K tomuto krajský úřad uvádí, že
objízdná trasa byla odsouhlasena majetkovým správcem dané silnice II/390, tedy Krajskou
správou a údržbou silnic Vysočiny bez připomínek. Z tohoto důvodu považuje krajský úřad
námitky obce Osová Bítýška za nedůvodné a neakceptuje je.
Krajský úřad písemností pod č.j. KUJI 49705/2016, ODSH 830/2016-Sl/U ze dne 20. 06. 2016
oznámil zahájení řízení v předmětné věci s možností, že mohou účastníci předmětného
správního řízení činit své návrhy a byla dána účastníkovi možnost vyjádřit se před vydáním
rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.
Dne 22. 06. 2016 obdržel krajský úřad vyjádření od Města Velká Bíteš č.j.
MÚVB/4756/16/MAJ/ZAK MAJ/41/2016/ZAK ze dne 22. 06. 2016, kde je uvedeno, že město
souhlasí s objízdnými trasami s tím, že spojovací komunikace bude před zahájením uzavírky
opravena a protokolárně převzata od města Velká Bíteš, pravidelně kontrolován její stav
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(1xdenně) a dle potřeby nebo na výzvu zástupců města Velká Bíteš udržována. Po skončení
vedení objízdné trasy bude tato komunikace opravena a předána zpět městu.
K uvedenému krajský úřad konstatuje, že nemá pravomoc nařídit jakýkoliv zásah do
majetkoprávních vztahů, tedy jakékoli protokolární převzetí objízdné trasy. Dále k požadavkům
města Velká Bíteš krajský úřad konstatuje, že žadatel má v rozhodnutím dané podmínky, které
korespondují s požadavky města Velká Bíteš, tedy:
- Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky
se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle § 24 odst. 6
zákona o pozemních komunikacích.
- Žadatelem o uzavírku bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím
uzavírky a po skončení uzavírky. V případě prokazatelného poškození objízdných tras,
vzniklého v důsledku uzavírky bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a
objížďku.
- Žadatel zajistí havarijní službu pro případ závady na objízdných trasách či na dopravním
značení/zařízení a případnou včasnou reakci na poškození objízdných tras či změnu dopravních
podmínek. Nejméně 1x za tři dny zajistí žadatel provádění kontroly stavu objízdných tras a
příslušného dopravního značení.
Krajský úřad na základě výše uvedeného námitkám města Velká Bíteš vyhovuje pouze
částečně.
Ostatní účastníci nepodali žádné návrhy a námitky a nevyužili možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí.
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích dospěl Krajský úřad jako příslušný silniční správní úřad k závěru, že při dodržení
stanovených podmínek je možno této žádosti o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/37
v km cca 142,850 – 143,250 v ul. Lánice ve Velké Bíteši v úseku od křižovatky s ul. Chobůtky
(dům č.p. 290) až k ul. Tyršova (dům č.p. 48) z důvodu provádění stavby „I/37 Velká Bíteš ul.
Lánice“ v termínu od 15. 07. 2016 do 31. 10. 2016, 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 lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
V Jihlavě dne 29. 06. 2016

Otisk úředního razítka
Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
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Rozdělovník:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
OHL ŽS, a.s., IČO: 463 42 796, Burešova 938/17, 602 00 Brno zastoupené na základě plné
moci právnickou osobou DOKA, s.r.o., IČO: 634 71 752, Na návsi 11/5, 620 00 Brno
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):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
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 Nové Sady, Nové Sady 72, 59501 Nové Sady
Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška 3, 59453 Osová Bítýška
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 20 Žďár nad Sázavou
Na vědomí:
Obec Ruda, Ruda 32, 59401 Ruda
Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Aliya Travel s.r.o., Tylova 177/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí
BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš
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
MD ČR Praha, odbor PK Ing. Zd. Kovářová, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
MO ČR - Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, 1. máje 803/1,
779 00 Olomouc
ŘSD ČR, Správa Ústecký kraj, Elišky Krásnohorské 37, 400 01 Ústí nad Labem
ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
ŘSD ČR, Správa Královéhradecký kraj, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
ŘSD ČR, Správa Jihomoravský kraj, Šumavská 33, 656 09 Brno
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