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

Číslo jednací:
MNnO 3847/18/Dop/Vob
Spisová značka:
S - MNnO 1137/18/Dop/Vob
Vyřizuje: Ing. Michala Voborná
Telefon: 568 619 125
E-mail:
voborna.m@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne

28. 8. 2018

ROZHODNUTÍ
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč,
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450, na základě plné moci zastoupené firmou ZNAKOM
Vysočina, s.r.o., Kounicova 297/38, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 287 75 597
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad,
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „zdejší úřad“), příslušný dle ustanovení § 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 o žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Kosovská
16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450, na základě plné moci
zastoupené firmou ZNAKOM Vysočina, s.r.o., Kounicova 297/38, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 287 75 597 (dále jen
„žadatel“), podané dne 13. 8. 2018, 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
žadateli úplnou uzavírku silnice č. II/392 v km 24,260 – 25,720 (mezi obcemi Kralice nad Oslavou a Březník),
dle grafické přílohy, z důvodu souvislé opravy silnice v rámci akce „Kralice – Březník“, v termínu od 3. 9. 2018 do
31. 10. 2018, a nařizuje objížďku.
Objízdná trasa:


Pro vozidla do 3,5t a BUS - obousměrně po silnici I/23, III/39212 a II/392
Délka objízdné trasy: cca 7,5 km



Pro vozidla nad 3,5t - obousměrně po silnici I/23 přes Náměšť nad Oslavou směr Třebíč, dále po II/399,
III/39217 přes Vícenice u Náměště nad Oslavou a Sedlec, III/39214 přes Kladeruby nad Oslavou a II/392
Délka objízdné trasy: cca 25,5 km

Uzavírka se povoluje za následujících podmínek:
1. Žadatel zajistí před zahájením akce řádné osazení dopravního značení podle stanovení přechodné úpravy
provozu vydaného
-

Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, ODSH, čj.: MNnO 3845/18/Dop/Vob, Sp.zn. MNnO 1136/18/Dop/Vob ze dne
16. 8. 2018
Krajským úřadem Kraje Vysočina, ODSH, čj.: KUJI 61304/2018 Ma/DZp/124, Sp.zn. ODSH 91/2018 ze dne 15. 8.
2018

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.
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4.

Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název
a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.

5.

Z důvodu uzavírky dojde v souladu se souhlasem dopravního úřadu Kraje Vysočina, ODSH, čj.: KUJI
40064/2018 ODSH 471/2018 Krp ze dne 14. 6. 2018 k dočasnému přemístění zastávek linkové autobusové
dopravy následovně:
A) Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy
A.1.

Dopravní obsluha zastávky „Kralice n. Osl.,, u školy“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna
na zastávku „Kralice n. Osl.,,“ a dále dopravní obsluha zastávky „Březník,, Horky“ bude dočasně přemístěna
na zastávku „Březník,,“ pro spoje níže uvedených linek:
790520 Náměšť nad Oslavou – Mohelno – Dukovany

B) Dopravní úřad uvádí dopravce, kterých by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle dostupných informací
z veřejných zdrojů mohlo týkat:
TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová 159, 674 01 Třebíč – Jejkov, tel.: 568 606 602, www.icomtransport.cz/trado-bus/
Dopravní úřad dále uvádí, že na základě požadavku Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je
z důvodu veřejného zájmu možné do výlukových jízdních řádů vložit i zastávky na objízdné trase nebo na jiné trase
v intencích přijatého dopravního řešení VLOD, které nejsou uvedené v licenci příslušné linky.
Dopravní úřad žádá o stanovení termínu začátku uzavírky minimálně na 5. pracovní den od vydání rozhodnutí o uzavírce
a nařízení objížďky, aby dopravci mohli řádně a včas předložit ke schválení výlukové jízdní řády, které následně budou
stanoveným způsobem zveřejněny pro potřeby cestujících.

6.

Žadatel prostřednictvím provozovatelů linek autobusové dopravy zajistí informování cestující veřejnosti
o výše uvedených změnách vhodným a v místě obvyklým způsobem.

7.

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

8.

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

9.

Případné škody a znečištění na komunikacích vzniklé při této akci je žadatel povinen na vlastní náklad
neprodleně odstranit.

10. Odpovědná osoba: p. Vojtěch Novák, tel: 733 614 658.
11. 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 568 619 125, 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 13. 8. 2018 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/392 v km 24,260 – 25,720
(mezi obcemi Kralice nad Oslavou a Březník), z důvodu souvislé opravy silnice v rámci akce „Kralice – Březník“,
v termínu od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018, a nařízení objížďky.
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, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní
inspektorát, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147, čj. KRPJ-82209-1/ČJ-2018-161006 ze dne 10. 8. 2018
souhlas ŘSD ČR, správa Jihlava, Kosovská 4951/10a, 586 01 Jihlava
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-

-

-

souhlas KSÚSV, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
souhlas Obce Březník ze dne 13. 8. 2018, Obce Kladeruby nad Oslavou ze dne 7. 8. 2018, Města Náměšť nad Oslavou ze
dne 10. 8. 2018, Obce Kralice nad Oslavou ze dne 8. 8. 2018, Obce Sedlec ze dne 7. 8. 2018 a Obce Vícenice u Náměště
nad Oslavou ze dne 9. 8. 2018
souhlas SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
ze dne 8. 8. 2018
stanovení přechodné úpravy provozu vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, ODSH, čj.: KUJI 61304/2018 Ma/DZp/124,
Sp.zn. ODSH 91/2018 dne 15. 8. 2018
souhlas s dočasným přemístěním zastávek vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina, ODSH, čj.: KUJI 40064/2018 ODSH
471/2018 Krp ze dne 14. 6. 2018 (akceptováno prodloužení termínu uzavírky a souhlas s DPZ vydaný k uzavírce, který
zůstává nadále v platnosti)
harmonogram prací

Dne 16. 8. 2018 bylo zdejším úřadem pod čj.: MNnO 4000/18/Dop/Vob účastníkům řízení, dotčeným orgánům
a provozovateli linkové autobusové dopravy oznámeno zahájení řízení o vydání správního rozhodnutí na výše
uvedenou akci. Silniční správní úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
možnost činit své návrhy ve stanovené lhůtě a byla jim dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho
podkladům.
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., oddělení TSÚ Třebíč a ŘSD
ČR, správa Jihlava.
Žádost o úplnou uzavírku pozemní komunikace byla projednána s provozovatelem dráhy, kterou je objízdná trasa
křížena tj. SŽDC s. o., oblastní ředitelství Brno.
Žádost o úplnou uzavírku pozemní komunikace byla projednána s Policií České republiky, Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát.
Žádost o úplnou uzavírku pozemní komunikace byla projednána s obcemi, na jejichž území má být uzavírka
povolena a nařízena objížďka, tj. Kralice nad Oslavou, Březník, Náměšť nad Oslavou, Vícenice u Náměště nad
Oslavou, Sedlec a Kladeruby nad Oslavou.
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. II/392 v km 24,260 – 25,720 (mezi obcemi Kralice nad Oslavou a Březník), z důvodu souvislé
opravy silnice v rámci akce „Kralice – Březník“, v termínu od 3. 9. 2018 do 31. 10. 2018, za dodržení výše
uvedených podmínek vyhovět.
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 v Náměšti 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.

Ing. Michala Voborná
referent odboru dopravy a
silničního hospodářství

Příloha:
- Grafická situace
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Rozdělovník
Účastníci řízení:
-

ZNAKOM Vysočina, s.r.o., Kounicova 297/38, 602 00 Brno - Veveří, IČ: 287 75 597
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
Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 002 89 965
Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, 675 73 Rapotice, IČ: 002 89 698
Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, Vícenice 125, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 005 99 174
Obec Březník, Březník 247, 675 74 Březník, IČ: 002 89 132
Obec Sedlec, Sedlec 96, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 003 78 585
Obec Kladeruby nad Oslavou, Kladeruby nad Oslavou 36, 675 75 Mohelno, IČ: 003 77 601
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234,
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: 720 52 147
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749,
silniční správní úřad
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749,
dopravní úřad

-

Na vědomí:
-

TRADO-BUS, s.r.o., Komenského náměstí 137/9, 674 01 Třebíč, IČ: 255 03 316

-

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

Situace:
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