MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č. j.: OD 55058/14 - SPIS 11043/2014/PJ
VYŘIZUJE:

ING. JARMILA PROKEŠOVÁ

TELEFON:

568 896 269

E-MAIL:

j.prokesova@trebic.cz

V Třebíči 21.08.2014

ROZHODNUTÍ
MěÚ Třebíč, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, ve smyslu ust. § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád),
rozhodl o žádosti společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu č.p.191/9, Vysočany, 190 00
Praha 9, IČ: 26177005 ( dále jen žadatel) podané dne 6.8.2014 takto:
dle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 odst. 5
vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

povoluje
žadateli úplnou uzavírku úseku silnice č. II/405 od křiž. se sil.č. III/4056 po nově
opravenou silnici za obcí Zašovice ve směru na Okříšky o celkové délce cca 1,300 km
z důvodu opravy povrchu v rámci akce: „ II/405 Zašovice – průtah“.
Termín uzavírky: od 25.8. 2014 do 31.10.2014
a nařizuje objížďku
v návaznosti na uvedenou uzavírku se stanovenou objízdnou trasou:
dlouhá - vozidla nad 7,5 t:
obousměrně od křižovatky sil. II/405 ul. Brtnická a sil. I/38 ul. Znojemská v Jihlavě dále
po sil. I/38 směr Znojmo až ke křižovatce se sil. I/23 (Kasárna) kde se objízdná trasa
napojí na stávající objízdnou trasu při uzavírce sil.č. I/23 Veverka – Červená Hospoda
přes Želetavu, Římov, Rokytnici nad Rok., Stařeč do Třebíče. Délka této objízdné trasy
je cca 65 km.
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Pozn. Po ukončení uzavírky sil.č. I/23 Veverka – Červená Hospoda bude objízdná trasa
pro vozidla nad 7,5 t vedena od křiž. si. I/38 a I/23 po sil.č. I/23 přes Hory, Předín,
Štěměchy, Červenou Hospodu do Třebíče
krátká - vozidla do 7,5 t vč. autobusů:
obousměrně od uzavřeného úseku křiž.sil. č. III/4056 a sil. č. II/405, dále po sil.č.
III/4056 do Heraltic a odtud po sil.č. III/4067 směrem do Okříšek. Délka objízdné trasy
je 7 km.
Stanovená trasa objížďky je vyznačena na přiložené situaci, která je součástí tohoto
rozhodnutí.
Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí řádné osazení dopravního značení uzavírky a objížďkové trasy před
jejím započetím dle podmínek stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci vydaného odborem dopravy MěÚ Třebíč dle § 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) pod č.j. OD 55060/14 – SPIS 11043/2014/PJ dne 21.8.2014, po
předchozím souhlasném písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova
č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1 ze dne 12.8.2014 č.j. KRPJ-86165-1/ČJ-2014-161006
a dle podmínek stanovení přechodné úpravy provozu vydaného Krajským úřadem
Kraje Vysočina odborem dopravy a SH dne 14.8.2014 pod č.j. KUJI 55345/2014
Ma/DZp/97 ODSH 120/2014 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina , DI Jihlava ze dne 4.8.2014 č.j. KRPJ83526-4/ČJ-2014-160706 a DI Třebíč ze dne
12.8.2014 č.j. KRPJ-86165-1/ČJ2014-161006 která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Dopravní značení bude provedeno v souladu s ust. zák.č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na začátku a na konci uzavřeného
úseku bude osazena orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
názvu a sídla právnické osoby na základě jejíž žádosti byla uzavírka povolena.
3. Žadatel zajistí udržování přechodného dopravního značení v řádném stavu po celou
dobu trvání uzavírky a jeho okamžité odstranění po skončení uzavírky.
4. Zástupcům POLICIE ČR-KŘ, policie kraje Vysočina zůstává vyhrazeno právo kontroly
dopravního značení a dopravně bezpečnostního zajištění této uzavírky z hlediska
bezpečnosti silničního provozu a je nutno respektovat případné další pokyny a změny
tohoto orgánu.
5. Po prvních dnech uzavírky bude vyhodnocen dopad uzavírky na dopravu. Pokud si to
situace vyžádá, bude dopravní značení upraveno, případně doplněno po projednání
s Policií ČR a po stanovení příslušných správních orgánů.
6. 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.
7. Časový ani věcný rozsah uzavírky a objížďky není možno rozšiřovat.
8. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně
provoz na ni převedený z uzavřené pozemní komunikace dle § 24 odst. 6 zákona o
pozemních komunikacích.
9. Žadatel provede pasportizaci objízdné trasy před započetím uzavírky a po jejím
ukončení. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení uzavírky uvede žadatel
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objížďkové trasy do stavu odpovídajícímu původnímu v dohodě s jejich správci.
V případě prokazatelného poškození vzniklého v důsledku uzavírky bude provedena
oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o pozemních
komunikacích.
10. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky.
11. Prostorem uzavírky bude umožněn přístup všech vlastníkům a uživatelům
sousedních pozemků a nemovitostí.
12. Po dobu uzavírky bude provoz vozidel IZS , tj. vozidel zdravotní záchranné služby,
hasičského záchranného sboru a Policie ČR veden po krátké objízdné trase.
13. Žadatel prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů
s uzavírkou a objízdnými trasami způsobem v místě obvyklým.
14. V případě, že žadatel dohodne povolení vjezdu do uzavřeného úseku v době
uzavírky, zodpovídá za případné způsobené škody.
15. Po dobu úplné uzavírky úseku výše uvedené silnice zajistí žadatel bezpečnost
chodců, kteří se budou pohybovat v prostoru dotčeného úseku.
16. 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 po dohodě s Policií ČR – Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova
třída 1247/11, 674 01 Třebíč
17. Pokud bude omezení provozu na pozemní komunikaci zahájeno nebo ukončeno
v jiných termínech, než jaké 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 v Třebíči, odbor dopravy tel.
568 896 269 a na Národní dopravní informační centrum NDIC), Slovenská 7/1124,
Ostrava – Přívoz, 702 00 Ostrava, tel.č. 596 663 556, nebo 596 663 550, příp. na
e -mailovou adresu: ndic@rsd.cz
18. Za organizaci a zabezpečení celé akce zodpovídá p. Ing. Vít Weselý tel. 733 780
340
19. Veřejná linková autobusová doprava
Souhlas s dočasným přemístěním zastávek Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru
dopravy a SH vydaný dne 6.8.2014 pod č.j KUJI 53649/2014-N
V souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a s návazností na ustanovení § 39 odst. 2 písm. g)
prováděcí vyhlášky č. 104/1997 souhlasíme s dočasným přemístěním zastávek
veřejné linkové osobní dopravy za těchto podmínek:
1) Výše uvedeným úsekem silnice II/405 dle nám dostupných informací v současné
době provozují veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tito
dopravci:
ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565 322 937
TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, 674 01 Třebíč, tel. 568 844 845
TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám.137, 674 01 Třebíč, tel. 568 606 605
A-Z BUS & TIR Praha, s.r.o., Přátelství 1517/4b, 104 00 Praha - Uhříněves,
tel. 734 153 719
2) Po dobu uzavírky ve výše uvedeném úseku, může být dopravní obsluha stávající
zastávky Zašovice,,hájenka (č. zastávky 41506) dočasně přemístěna po dobu
uzavírky na zastávku Okříšky,,cihelna (č. zastávky 24632).
Strana 3 (celkem 7)

Č. j.: OD 55058/14 - SPIS 11043/2014/PJ
Po dobu uzavírky ve výše uvedeném úseku, může být dopravní obsluha stávající
zastávky Zašovice (č. zastávky 41505) dočasně přemístěna po dobu uzavírky na
zastávku Zašovice,,rozc.1.0 (č.zastávky 41507).
Navrhujeme, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil
informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
Tento souhlas je vydán pouze na požadovaná období:
Začátek uzavírky: 25. 08. 2014
Konec uzavírky: 31. 10. 2014
20. V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit, nebo zrušit.

Odůvodnění
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne
6.8.2014 žádost společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu č.p.191/9, Vysočany, 190 00
Praha 9, IČ: 26177005 o povolení úplné uzavírky úseku silnice č. II/405 od křiž. se sil.č.
III/4056 po nově opravenou silnici za obcí Zašovice ve směru na Okříšky o celkové délce
cca 1,300 km z důvodu opravy povrchu v rámci akce: „ II/405 Zašovice – průtah“. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Žádost byla doložena těmito podklady pro rozhodnutí:
•
o
o
•
o

o
o
o
o
o
•

Souhlas vlastníků uzavírané komunikace a komunikací po nichž má být vedena
objížďka:
Kraje Vysočina zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, provoz
Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč ze dne 18.8.2014
Ředitelství silnic a dálnic ČR, spr. kraj Vysočina, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava ze
dne 14.8.2014
Souhlasy obcí, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka:
Obec Předín, Předín č.p.243, 675 27 Předín, Městys Stonařov, Stonařov č.p.232, 588
33 Stonařov, Obec Štěměchy, Štěměchy, 675 27 Předín, Obec Čížov, Čížov, 586 01
Jihlava 1, Obec Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, Obec Hladov, Hladov č.p.71,
568 33 Hladov, Městys Stařeč, Jakubské náměstí č.p.50, 675 22 Stařeč a Městys
Okříšky, Jihlavská č.p.1, 675 21 Okříšky – měly možnost uplatnit svá stanoviska a
návrhy, jelikož tak neučinily, považuje silniční správní úřad žádost za projednanou
Obec Zašovice, Zašovice č.p.2, 675 21 Okříšky ze dne 18.8.2014
Městys Heraltice, Heraltice č.p.78, 675 21 Okříškyze dne 18.8.2014 s připomínkami
Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p.67, 675 25 Rokytnice
nad Rokytnou ze dne 18.8. 2014 s připomínkami
Městys Želetava, Nám. Míru 1, 675 26 Želetava ze dne 18.8. 2014 s připomínkami
Obec Římov, Římov č.p.1, 675 22 Stařeč ze dne 18.8. 2014 s připomínkami
Souhlasné vyjádření Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní
odbor vnější služby Třebíč, Dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01
Třebíč dne 12.8.2014 č.j.: KRPJ – 86165-1/ČJ-2014-161006
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•

•
•

•
•

Souhlasné vyjádření Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní
odbor vnější služby Jihlava, Dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava ze
dne 4.8.2014 č.j.: KRPJ – 83526-4/ČJ-2014-160706
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚ Třebíč,
odborem dopravy dne 21.8.2014 č.j. OD OD 55060/14 – SPIS 11043/2014/PJ
Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina
odborem dopravy a SH dne 14.8.2014 pod č.j. KUJI 55345/2014 Ma/DZp/97 ODSH
120/2014
Souhlas s dočasným přemístěním zastávek Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru
dopravy a SH vydaný dne 6.8.2014 pod č.j. KUJI 53649/2014-N
Schéma trasy objížďky

Dne 6.8. 2014 opatřením pod č.j. 55314/14 – SPIS 11043/2014/PJ oznámil MěÚ´Třebíč,
odbor dopravy zahájení řízení o povolení úplné uzavírky úseku silnice č. II/405 od křiž. se
sil.č. III/4056 po nově opravenou silnici za obcí Zašovice ve směru na Okříšky o celkové
délce cca 1,300 km z důvodu opravy povrchu v rámci akce: „ II/405 Zašovice – průtah“ a
nařídil ústní jednání na den 18.8.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Silniční správní úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 účastníkům řízení možnost až
do doby konání ústního jednání činit návrhy a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
k podkladům rozhodnutí. V průběhu řízení byla žádost v souladu s § 24 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se zákon provádí,
projednána. Během řízení byly uplatněny tyto připomínky:
1. Městys Rokytnice nad Rok.
1.1.

doplnit PDZ – „Pozor děti“ v obci u školy

1.2.

omezit rychlost na 30 km v městysi na sil.č. II/410

2. Městys Heraltice
2.1.

v obci doplnit PDZ o zákaz vjezdu na MK u kostela.

2.2.

omezit rychlost na 30 km při vjezdu do městyse Heraltice ze směru od Zašovic

3. Městys Želetava – prověřit možnost nahrazení semaforů v Želetavě při výjezdu na
Bítovánky DZ „Přednost protijedoucích vozidel“
4. Obec Římov - omezit rychlost na 30 km při vjezdu do obce ve směru od Želetavy a od
Rokytnice nad Rok.
Vypořádání se s připomínkami účastníků řízení:
Ad.1.1: připomínka byla projednána s DI PČR Třebíč. Nutnost osazení této DZ bude
prověřena Policií ČR přímo na místě, poté bude vydán souhlas či nesouhlas.
Ad.2.1. připomínce se vyhovuje, DZ bude do situace doplněno.
Ad 3. připomínce se nevyhovuje. DI PČR Třebíč trvá na současném umístění semaforů
z důvodu nedostatečné vzájemné viditelnosti protijedoucích vozidel.
Ad 1.2, 2.2 a 4 připomínkám se nevyhovuje. Dle sdělení DI PČR dopravní značení lze umístit
jen v takovém rozsahu, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu, nebo jiný
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důležitý veřejný zájem. Značkami se zejména nevyznačují ty zákazy a omezení, které
vyplývají z obecných ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích (Rychlost
jízdy musí řidič přizpůsobit svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu,
předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její
kategorii a třídě …viz.§ 18 zák.č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů.
Po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány, silniční správní úřad konstatuje, že
udělením povolení uzavírky a nařízení objížďky při dodržení výše uvedených podmínek
nebudou dotčeny veřejné zájmy, ani zájmy ochrany silnice. Vzhledem k tomu, že žádost
obsahovala všechny náležitosti dle § 39 a §40 vyhl. 104/1997 Sb., v platném znění a silniční
správní úřad neshledal důvody, které by bránily povolení uzavírky a nařízení objížďky bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odbor
dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, prostřednictvím odboru dopravy MěÚ
Třebíč do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě pro fyzické osoby ve smyslu
ustanovení § 42a odst. 1 písm. a) a pro právnické osoby dle § 42 b odst. 1 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném zněn s možností sankce až do výše
500 000,- Kč.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Prokešová
úředník odboru dopravy

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Datová schránka:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu č.p.191/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, DS: PO, 4indfqd
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, Hrotovická č.p.1102, 674 82
Třebíč, DS: PO_R, 3qdnp8g
Městys Heraltice, Heraltice č.p.78, 675 21 Okříšky, DS: OVM, bsga5xu
Městys Okříšky, Jihlavská č.p.1, 675 21 Okříšky, DS: OVM, pjqbcbp
Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p.67, 675 25 Rokytnice nad
Rokytnou, DS: OVM, z6ib8ea
Městys Stařeč, Jakubské náměstí č.p.50, 675 22 Stařeč, DS: OVM, w6nbpp8
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Č. j.: OD 55058/14 - SPIS 11043/2014/PJ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, spr. kraj Vysočina, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava 1, DS:
PO_R, zjq4rhz
Městys Stonařov, Stonařov č.p.232, 588 33 Stonařov, DS: OVM, ex7bz88
Obec Zašovice, Zašovice č.p.2, 675 21 Okříšky, DS: OVM, pc4aq7n
Obec Čížov, Čížov č.p.3, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, wfsbf24
Obec Vílanec, Vílanec č.p.45, 588 35 Vílanec, DS: OVM, hema5wc
Obec Hladov, Hladov č.p.71, 588 33 Stonařov, DS: OVM, qtmbf3k
Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č.p.97/1, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, jw5bxb4
Městys Želetava, Nám. Míru 1, 675 26 Želetava, DS: OVM, g2jbp62
Obec Římov, Římov č.p.1, 675 22 Stařeč, DS: OVM, 8imbqjf
Obec Předín, Předín č.p.243, 675 27 Předín, DS: OVM, 8k9bf8m
Obec Štěměchy, Štěměchy č.p.43, 675 27 Předín, DS: OVM, yvxbirg
Dotčené orgány:
Datová schránka:
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM,
ntdaa7v
KÚ Kraje Vysočina, odb. dopravy a SH, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM,
ksab3eu
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát,
Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Kraje Vys, Vrchlického č.p.2627/46, 586 01 Jihlava 1,
DS: OVM, x9nhptc
Na vědomí:
Jahoda Ladislav, Nad Plovárnou č.p.3732/2, 586 01 Jihlava 1
Datová schránka:
Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor
územní správy majetku Brno, Svatoplukova č.p.84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického
č.p.4843/61, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, mvwtd9x
TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. č.p.137/9, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1, DS: PO,
df772u8
ICOM transport a.s., Jiráskova č.p.1424/78, 587 32 Jihlava, DS: PO, kpvehdw
TREDOS, spol. s r.o., Žďárského č.p.221, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, s5s78as
A-Z BUS & TIR Praha, s.r.o., Přátelství 1517/4b, 104 00 Praha – Uhříněves, DS: PO. if9p5eu
HICON - dopravní značení s.r.o., Kohoutovická č.p.116, 641 00 Brno 41, DS: PO, svg998i

Příloha
Schéma trasy objížďky s dopravním značením
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