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Oznámení o termínu uzavírky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a dle § 24 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních
komunikacích) v řízení o žádosti právnické osoby STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21,
PSČ 150 00 zastoupené společností HICON – dopravní značení s.r.o., IČO: 26270331, se
sídlem Kohoutovická 116, 641 00 Brno – Žebětín (dále jen žadatel) o povolení úplné uzavírky
silnice první třídy I/23 mezi Veverkou (místní částí Rokytnice nad Rokytnou) a Červenou
Hospodou (místní část Starče), okr. Třebíč
oznamuje,
že na základě výsledku ústního jednání je termín povolení úplné uzavírky nově navržen
od 16. 6. 2014 do 12. 10. 2014,
z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací na silnici II/410 v průtahu obcí Římov,
která je navržena jako objízdná trasa.
Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu.
Podle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, proto Krajský úřad Kraje
Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství dává účastníkovi možnost vyjádřit
se do pěti dnů od doručení tohoto oznámení.
V Jihlavě dne: 6. 5. 2014

Otisk úředního razítka
Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 564 602 234, fax: 564 602 428, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Rozdělovník:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 zastoupené společností HICON –
dopravní značení s.r.o., IČO: 26270331, se sídlem Kohoutovická 116, 641 00 Brno – Žebětín
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 1122, 586 01
Jihlava, provoz Třebíč
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 Štěměchy
Obec Předín
Město Třebíč
Městys Stařeč
Obec Čechočovice
Městys Rokytnice nad Rokytnou
Obec Římov
Městys Želetava
Obec Markvartice, okr. Třebíč
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích (provozovatel
dráhy):
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
K jednání jsou dále zváni (dotčené správní orgány a známí autobusoví dopravci):
Policie ČR, DI Třebíč
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy
Městský úřad Moravské Budějovice, ODSH
ČSAD JIHOTRANS a.s.
TRADO-BUS, s.r.o.
Tourbus, a.s.
STUDENT AGENCY, s.r.o.

Číslo jednací: KUJI 30264/2014, ODSH 485/2014-Ma/U
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