Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: MNnO 1446/17/Dop/Kob
Spisová značka: MNnO 469/17/Dop/Kob
Vyřizuje: Ing. Marie Koblížková
Telefon: 568 619 122
E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 2. 5. 2017

ROZHODNUTÍ
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČ: 25429949, v
zastoupení na základě plné moci společností HICON-dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická
610/116, 641 00 Brno Žebětín, IČ: 26270331
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad (dále
jen „zdejší úřad“), příslušný dle § 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 (dále jen „správní řád“), rozhodl po projednání
žádosti společnosti STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČ:
25429949, zastoupené na základě plné moci společností HICON-dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická
610/116, 641 00 Brno Žebětín, IČ: 26270331 (dále jen „žadatel“), podané dne 5. 4. 2017, takto:
podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

povoluje
úplnou uzavírku
I.

silnice č. II/39212 v k.ú. Kralice nad Oslavou v místě žel. přejezdu (km 26,897 žel. pasportu)
v termínu: 8. 5. – 19. 5. 2017

II.

účelové komunikace v k.ú. Kralice nad Oslavou v místě žel. přejezdu (km 27,262 žel.
pasportu)
v termínu: 3. 5. – 13. 5. 2017

z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů v rámci stavební akce „Revitalizace trati Okříšky –
Zastávka u Brna“

a nařizuje objížďku.
Objízdná trasa při uzavírce silnice č. III/39212:
po silnicích č. III/39212 a I/23 do obce Kralice nad Oslavou, dále po silnici č. II/392 do obce Březník a
dále po silnici č. III/39212
Délka objízdné trasy: 10 km
Objízdná trasa při uzavírce účelové komunikace se nenařizuje.
Na výše uvedené uzavírky bylo dne 7. 3. 2017 vydáno rozhodnutí č.j.: MNnO 785/17/Dop/Kob. U
uzavírek došlo ke změně termínu, v termínech uvedených v rozhodnutí č.j.: MNnO 785/17/Dop/Kob ze
dne 7. 3. 2017 nebudou realizovány.
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Uzavírka se povoluje za následujících podmínek:
1.

Žadatel zajistí před zahájením akce řádné osazení dopravního značení podle stanovení přechodné
úpravy provozu vydaného
- Krajským úřadem Kraje Vysočina, ODSH, č.j.: KUJI 16599/2017 Ma/DZp/10, ODSH 12/2017 dne
27. 2. 2017
- Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, ODSH, č.j.: MNnO 1469/17/Dop/Šbt ze 6. 4. 2017.
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání uzavírky a
jeho neprodlené odstranění po skončení uzavírky.

2.

Uzavírka musí být omezena na nejkratší možnou dobu.

3.

Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení uzavírky a objížďky
zabezpečuje žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky dle
§ 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.

4.

Z důvodu uzavírky nedojde k dočasnému přemístění zastávek linkové autobusové dopravy.

5.

Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem v místě
obvyklým s řešením provozu v době uzavírky.

6.

Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a pozemkům.

7.

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Říčánek, STRABAG Rail a.s., tel: 737 257 969.

8.

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 zdejšímu
úřadu telefonicky na 568 619 122, na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská
7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596 663 556, popř. 596 663 550 nebo emailem (s
potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.

Podle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát,
jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Dne 5. 4. 2017 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. III/39212 a veřejně přístupné
účelové komunikace v k.ú. Kralice nad Oslavou v místech železničních přejezdů, a nařízení objížďky.
Úplná uzavírka komunikací je požadována z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů v rámci
stavební akce „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ v termínu v termínu od 1. 3. 2017 do 19. 5.
2017.
K žádosti žadatel přiložil tyto podklady pro rozhodnutí:
Plná moc
Výpis z obchodního rejstříku
grafická situace s návrhem objízdných tras a přechodné úpravy provozu
souhlasné stanovisko Policie České republiky č.j. KRPJ-20116-1/ČJ-2017-161006 ze dne 21.2.2017
vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, ODSH, dopravní úřad
souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674
82 Třebíč s uzavírkami silnic a s vedením objízdných tras
souhlas ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a s vedením objízdné trasy
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikacích
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Dne 6. 4. 2017 bylo zdejším úřadem pod č.j.: MNnO 1468/17/Dop/Šbt účastníkům řízení a dotčeným
orgánům oznámeno zahájení řízení o vydání správního rozhodnutí na výše uvedenou akci.
Žádost o úplnou uzavírku pozemní komunikace byla projednána s vlastníkem komunikace, která má být
uzavřena, a po které má být nařízena objížďka, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Obec
Kralice nad Oslavou, Obec Březník, Velkopolský mlýn, s.r.o., Jan Herget a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Žádost o úplnou uzavírku pozemní komunikace byla projednána s obcí, na jejímž zastavěném území
má být povolena uzavírka a nařízena objížďka, tj. obce Kralice nad Oslavou a Březník.
Protože se jedná o komunikace, na nichž je umístěna dráha, byla žádost projednána s provozovatelem
dráhy, Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.
Žádost o úplnou uzavírku pozemní komunikace byla projednána s Policií České republiky.
V průběhu řízení silniční správní úřad ověřil, že žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se zákon provádí, a po
projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, dospěl
k závěru, že je možno žádosti o povolení uzavírky silnice č. III/39212 a veřejně přístupné účelové
komunikace v k.ú. Kralice nad Oslavou v místech železničních přejezdů z důvodu rekonstrukce
přejezdů, za dodržení výše uvedených podmínek vyhovět.
Úplná uzavírka komunikací se z důvodu časově náročného projednávání žádosti povoluje v termínu 3. 5.
2017 – 19. 5. 2017 tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u odboru dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu Náměšť nad Oslavou. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode
dne oznámení rozhodnutí.
Odvolání proti rozhodnutí podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“
Ing. Marie Koblížková
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství
Příloha:
- Grafická situace
Obdrží:
Účastníci řízení:
- HICON-dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická 610/116, 641 00 Brno Žebětín, IČ: 26270331 - na
základě plné moci zastupující společnost STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03
Ústí nad Labem-Střekov, IČ: 25429949,
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč,
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, IČ: 659 93 390
- Obec Březník, Březník 247, 675 74 Březník, IČ: 00289132
- Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou, IČ: 00289698
- Velkopolský mlýn, s.r.o., Horákov 206, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 03816532
- Herget Jan, Ladislava Ševčíka 2745, 272 01 Kladno
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ: 70994234, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát,
Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 72052147
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, IČ: 70890749, silniční správní úřad
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, IČ: 70890749, dopravní úřad
Na vědomí:
- TRADO-BUS, s.r.o., Komenského náměstí 137/9, 674 01 Třebíč, IČ: 255 03 316
- ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01Rosice, IČ: 49448170
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 01 Jihlava, IČ: 708 85 184
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01
Jihlava, IČ: 473 66 630, Janáčkovo stromořadí 68, 674 01 Třebíč
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