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

Číslo jednací:
MNnO 1477/19/Dop/Kob
Spisová značka:
S - MNnO 416/19/Dop/Kob
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Koblížková
Ing. Michala Voborná
Telefon: 568 619 125
E-mail:
voborna.m@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne

5. 4. 2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad,
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 002 89 965 (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 ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti společnosti OUTULNÝ materiály s.r.o., Ocmanická 978, 675 71
Náměšť nad Oslavou, IČ: 282 79 425, na základě plné moci zastoupené společností VYZNAČ, s.r.o., Srázná
5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297 (dále jen „žadatel“), podané dne 26. 3. 2019, takto:
dle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích

po vol u je
I.

zvláštní užívání silnice č. II/392 v obci Březník v km cca 25,700 – 27,200 po směru staničení, dle přiložené
grafické situace, z důvodu výstavby kanalizace, termín realizace 8. 4. 2019 – 31. 10. 2019. Práce budou
prováděny pomocí posuvného pracovního místa, provoz bude veden střídavě jedním jízdním pruhem.

II.

zvláštní užívání silnice č. II/39212 v obci Březník v km cca 3,879 – 4,329 po směru staničení, dle přiložené
grafické situace, z důvodu výstavby kanalizace, termín realizace 8. 4. 2019 – 15. 6. 2019. Práce budou
prováděny za úplné uzavírky silnice.

Pro zvláštní užívání se stanovují následující podmínky:
1. Žadatel je povinen na vlastní náklad zajistit před zahájením akce řádné osazení přechodného dopravního značení
stanoveného zdejším úřadem opatřením obecné povahy čj.: MNnO 1475/19/Dop/Kob ze dne 1. 4. 2019. Po skončení prací
je žadatel povinen na svůj náklad značení neprodleně uvést do původního stavu.
2. Práce v místě dopravního omezení budou realizovány tak, aby zůstal jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 m pro oba
směry jízdy a délka dopravního omezení nepřesáhla 50 m při vzájemné viditelnosti protijedoucích vozidel – týká se
stavebních prací na silnici č. II/392.
3. Zásahem do komunikace nesmí být porušena cizí zařízení uložená v tělese komunikace, jejich polohu jste povinni si před
započetím prací ověřit u příslušných správců podzemního vedení.
4. Případné škody a znečištění na komunikacích vzniklé při výše uvedené akci je žadatel povinen na vlastní náklad neprodleně
odstranit.
5. Budou dodrženy podmínky správce silnice II/392 a silnice III/39212, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Kosovská
16, 586 01 Jihlava, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450, Smlouva o podmínkách provádění
stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby č.: 74490017.
6. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát,
Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč uvedené ve vyjádření čj.: KRPJ-36316-1/ČJ-2019-161006 ze dne 25. 3. 2019:
-

použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat V.L
. 6.1

-

dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66

-

termín umístění PDZ:
1)

úplná uzavírka sil. č. III/39212 - 07:00 hod. dne 1. 4. 2019 – 20:00 hod. dne 15. 6. 2019

2)

dopravní omezení sil. č. III/392 – 07:00 hod. dne 1. 4. 2019 – 20:00 hod. dne31. 10. 2019
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-

DZ č. Z2 musí být opatřeno nejméně 3 ks výstražných světel (typ 1)

-

výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ

-

práce při dopravním omezení realizovat tak, aby zůstal jeden jízdní pruh široký nejméně 2,75 m pro oba směry jízdy a
délka dopravního omezení nepřesáhla 50 m při zjištění vzájemné viditelnosti protijedoucích vozidel

-

nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu
dopravních podmínek, nejméně 1x za tři dny provést kontrolu stavu PDZ

7. Rozsah zvláštního užívání musí být omezen na nezbytně nutnou dobu.
8. V případě, že zvláštní užívání pozemní komunikace bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny
v tomto povolení, žadatel tuto informaci sdělí bezodkladně zdejšímu úřadu telefonicky na číslo 568 619 125.

9. S povoleným zvláštním užíváním silnic bude možné započít až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Za průběh zvláštního užívání zodpovídá pan Jan Piňos, tel.: 721 261 467.
V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí, rozhodne silniční správní úřad podle § 25 odst. 3
zákona o pozemních komunikacích o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke
zvláštnímu užívání, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí
tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci.
Odůvodnění
Dne 26. 3. 2019 obdržel MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční
správní úřad, žádost od společnosti OUTULNÝ materiály s.r.o., Ocmanická 978, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ:
282 79 425, na základě plné moci zastoupené společností VYZNAČ, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019
16 297, o povolení zvláštního užívání silnice č. II/392 v km cca 25,700 – 27,200 po směru staničení a silnice č.
III/39212 v km cca 3,879 – 4,329 po směru staničení obě v obci Březník, dle přiložené grafické situace, z důvodu
výstavby kanalizace, termín realizace na silnici II/392 8. 4. 2018 – 31. 10. 2019 a na silnici II/39212 8. 4. 2019 – 15.
6. 2019.
Jedná se o stavební práce dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
K žádosti žadatel připojil tyto podklady pro rozhodnutí:
-

Plná moc
Výpis z obchodního rejstříku
Situace stavby
Smlouva č. 74490017 mezi žadatelem a správcem pozemní komunikace č. II/392 a III/39212, Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč
Souhlasné závazné stanovisko Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní
inspektorát, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, čj.: KRPJ-36316-1/ČJ-2019-161006 ze dne 25. 3. 2019

Účastníci řízení byli o zahájení řízení uvědomění oznámením příslušného silničního správního úřadu ze dne 29. 3.
2019 pod čj.: MNnO 1532/19/Dop/Kob.
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.
Přechodná úprava provozu byla stanovena opatřením obecné povahy vydaným zdejším úřadem dne 1. 4. 2019
pod čj.: MNnO 1475/19/Dop/Kob.
V průběhu řízení silniční správní úřad žádost přezkoumal z hledisek uvedených v ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb.
a ust. § 40 odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a dospěl k závěru, že
je možno žádosti o povolení zvláštního užívání silnice č. II/392 v km cca 25,700 – 27,200 po směru staničení a
silnice č. III/39212 v km cca 3,879 – 4,329 po směru staničení obě v obci Březník, dle přiložené grafické situace,
z důvodu výstavby kanalizace, při dodržení výše uvedených podmínek vyhovět.
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
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hospodářství Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne oznámení
rozhodnutí.
Případné odvolání proti rozhodnutí podejte v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal zdejšímu
úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a § 82 správního řádu). V případě, že takto neučiníte,
budou stejnopisy Vašeho odvolání pořízeny zdejším správním orgánem na Vaše náklady.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.

„otisk úředního razítka“
Ing. Michala Voborná
referent odboru dopravy a
silničního hospodářství
Správní poplatek vyměřený dle zákona o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen hotově
dne 5. 4. 2019. Číslo příjmového dokladu: 20192000603.

Příloha
- Situace
Rozdělovník
Účastníci řízení:
OUTULNÝ materiály s.r.o., Ocmanická 978, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 282 79 425, na základě plné moci
zastoupené společností VYZNAČ, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297
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
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11,
674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147
Na vědomí:
Obec Březník, Březník 247, 675 74 Březník, IČ: 00289132

Situace
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