
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

Číslo jednací:  KUJI   39226/2013, ODSH 583/2013-Sk/U

Rozhodnutí

Účastníci řízení:
EDIKT a.s., IČ: 251 72 328, Rudolfská 461/95, 370 01  České Budějovice v zastoupení 
na základě plné moci společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 262 64 641, Zengrova 4, 615 00  Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou 246, 594 45  Ostrov nad Oslavou
Obec Rousměrov, Rousměrov 16, 591 01  Žďár nad Sázavou
Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 591 01  Žďár nad Sázavou
Obec Jívoví, Jívoví 40, 594 51  Křižanov
Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51  Křižanov
Obec Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 223, 594 44  Radostín nad Oslavou
Obec Netín, Netín 11, 594 44  Radostín nad Oslavou
Obec Stránecká Zhoř 35, 594 42  Měřín
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13  Velké Meziříčí
Obec Martinice, Martinice 52, 594 13  Velké Meziříčí
Obec Kozlov, Kozlov 12, 594 51  Křižanov
Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 103, 594 51  Křižanov
Obec Vídeň, Vídeň 40, 594 01  Velké Meziříčí
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš
Obec Ruda, Ruda 32, 594 01  Velké Meziříčí
Obec Jabloňov, Jabloňov 52, 594 01  Velké Meziříčí
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 
Jihlava

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad (dále jen „krajský úřad“) podle § 40 odst. 3 písm. d) 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“) po projednání žádosti právnické osoby EDIKT a.s., 
IČ: 251 72 328, Rudolfská 461/95, 370 01  České Budějovice v zastoupení na základě plné moci 
společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 262 64 641, Zengrova 4, 615 00  Brno (dále jen „žadatel),
podané dne 22. 05. 2013 a po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ustanovení
§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném 
znění

p o v o l u j e

právnické osobě: EDIKT a.s.               IČ: 251 72 328
  
sídlo:    Rudolfská 461/95, 370 01  České Budějovice
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silnice I/37 v km: 128,520 - 128,575

druh uzavírky: úplná 

délka uzavírky: 55 m 

důvod uzavírky: rekonstrukce mostu ev. č. 37-055 v Křižanově

rozsah uzavírky: most ev. č. 37-055 v Křižanově

a   n a ř i z u j e  o b j í ž ď k u

termín uzavírky: od 10. 06. 2013 do 31. 07. 2013

stanovená trasa objížďky: pro uzavřený úsek mezi mostem ev. č. 37-054 v Laštovičkách 
a mostem ev.č. 37-055 v Křižanově bude objížďka obousměrně
vedena pro veškerý provoz po silnici I/37 přes Rousměrov, Sklené 
nad Oslavou, Jívoví, Křižanov až na křižovatku silnice I/37 se silnicí 
III/35051, dále po silnici III/35051 přes Dobrou Vodu, na křižovatku 
silnice III/35051 se silnicí III/36049 ve Vídni, dále po silnici III/36049 
přes Mostiště až na křižovatku silnice III/36049 se silnicí II/360, 
dále po silnici II/360 do Velkého Meziříčí na křižovatku se silnicí 
II/602, dále po silnici II/602 na křižovatku se silnicí II/354 a dále 
po silnici II/354 přes Kochánov, Netín, Zásek, Zahradiště, Radostín 
nad Oslavou, na křižovatku silnice II/354 se silnicí I/37 kde 
se napojí na silnici I/37 v Ostrově nad Oslavou; délka objízdné 
trasy 44 km

termín uzavírky: od 10. 06. 2013 do 31. 07. 2013

stanovená trasa objížďky: při souběhu s uzavírkou mostu ev. č. 37-054 v Laštovičkách bude
objížďka obousměrně vedena pro veškerý provoz od křižovatky
silnice I/37 se silnicí III/35051, dále po silnici III/35051 přes Dobrou 
Vodu, na křižovatku silnice III/35051 se silnicí III/36049 ve Vídni, 
dále po silnici III/36049 přes Mostiště až na křižovatku silnice 
III/36049 se silnicí II/360, dále po silnici II/360 do Velkého Meziříčí 
na křižovatku se silnicí II/602, dále po silnici II/602 na křižovatku se 
silnicí II/354 a dále po silnici II/354 přes Kochánov, Netín, Zásek, 
Zahradiště, Radostín nad Oslavou, na křižovatku silnice II/354 se 
silnicí I/37 kde se napojí na silnici I/37 v Ostrově nad Oslavou; 
délka objízdné trasy 44 km

termín uzavírky: od 01. 08. 2013 do 31. 10. 2013

stanovená trasa objížďky: obousměrně pro veškerou dopravu od uzavřeného úseku mostu 
ev.č. 37-055 v Křižanově od křižovatky silnice I/37 se silnicí II/360
v Křižanově a dále po silnici II/360 přes Kozlov, Martinice 
do Velkého Meziříčí na křižovatku se silnicí II/602, dále po silnici 
II/602 na křižovatku se silnicí II/354 a dále po silnici II/354 přes 
Kochánov, Netín, Zásek, Zahradiště, Radostín nad Oslavou, na 
křižovatku silnice II/354 se silnicí I/37 kde se napojí na silnici I/37 
v Ostrově nad Oslavou, a dále bude vedena po silnici I/37 přes 
Rousměrov, Sklené nad Oslavou, Jívoví k uzavřenému úseku 
mostu ev.č. 37-055 v Křižanově; délka objízdné trasy 44 km
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termín uzavírky: od 10. 06. 2013 do 31. 10. 2013
stanovená trasa objížďky: obousměrně pro veškerou dopravu z Velké Bíteše od křižovatky 

silnice I/37 se silnicí II/602, dále po silnici II/602 přes 
Rudu, Jabloňov do Velkého Meziříčí na křižovatku silnice II/602 
se silnicí II/354 a dále po silnici II/354 přes Kochánov, Netín, 
Zásek, Zahradiště, Radostín nad Oslavou, na křižovatku silnice 
II/354 se silnicí I/37 kde se napojí na silnici I/37 v Ostrově nad 
Oslavou.

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu bude vedena po místní komunikaci 
v městysi Křižanov a nebude vyznačena dopravním značením.

V době trvání uzavírky budou vozidla IZS tj. Policie ČR, HZS (hasičský záchranný sbor) a ZZS 
(zdravotnická záchranná služba) budou využívat trasu pro veřejnou linkovou osobní dopravu.

Za těchto podmínek:

1. Žadatel  zajistí  řádné označení  uzavírky a objízdné trasy před  jejím započetím  podle 
stanovení dopravního značení vydaného krajským úřadem podle § 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. KUJI 39227/2013-Sk/DZp, ODSH 583/2013 ze dne 03. 06. 2013 po předchozím 
souhlasném písemném vyjádření Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,  DI Žďár nad 
Sázavou pod č.j. KRPJ-53961/ČJ-2013-161406 ze dne 27. 05. 2013 a č.j. KRPJ-53961-5/ČJ-
2013-161406 ze dne 31. 05. 2013.
Žadatel  zajistí  řádné označení objízdné trasy před jejím započetím podle stanovení 
dopravního značení Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odbor dopravy pod č.j. OD/931/13/LK 
ze dne 21. 05. 2013 a Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství
pod č.j. DOP/18167/2013/147/2013-krej ze dne 27. 05. 2013 a č.j. DOP/18764/2013 /147/2013-
krej ze dne 03. 06. 2013.
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání 
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky.

2. 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.

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

4. 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.

5. Bude provedena pasportizace před započetím uzavírky a po skončení uzavírky silnice 
III/36051 v místech v úseku Křižanov – Vídeň a místní komunikace mezi obcí Kozlov a Dobrá 
Voda. Na ostatních komunikacích nebude pasportizace prováděna. V rámci oprav objízdných 
tras bude opravena silnice III/36051 pouze lokálně v místech v úseku Křižanov – Vídeň 
dle dohody s žadatelem o uzavírku a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou 
organizací. Dále v případě poškození místní komunikace mezi obcí Kozlov a Dobrá Voda 
ve vlastnictví těchto obcí bude provedena oprava na náklad objednatele stavby (ŘSD ČR, 
Správa Jihlava) prostřednictvím žadatele o uzavírku.
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6. Na místní komunikaci mezi obcí Kozlov a Dobrá Voda ve vlastnictví těchto obcí bude 
provedena pasportizace této trasy před započetím uzavírky a po skončení uzavírky. V případě 
poškození této komunikace v průběhu uzavírky bude provedena oprava na náklad objednatele 
stavby (ŘSD ČR, Správa Jihlava) prostřednictvím žadatele o uzavírku.

7. Bude provedena pasportizace místní komunikace v městysi Křižanov, po které bude 
vedena objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu, před započetím uzavírky a po 
skončení uzavírky. V případě poškození této komunikace v průběhu uzavírky bude provedena 
oprava na náklad objednatele stavby (ŘSD ČR, Správa Jihlava) prostřednictvím žadatele 
o uzavírku. Před uvedením objízdné trasy pro veřejnou linkovou osobní dopravu po výše 
uvedené místní komunikaci do provozu žadatel vyrovná povrch na propustku, aby projevená 
deformace na vozovce v průběhu převedení místní dopravy na danou trasu neměla zvětšující 
tendenci. V průběhu provozu objízdné trasy bude žadatel konstrukci vozovky udržovat 
a případně zajišťovat konstrukci čela propustku. Po dokončení užívání konstrukce propustku 
bude opravena dle rozsahu jeho poškození.

8. Úpravy objížďkových pozemních komunikací uvedené pod podmínkou č. 5 až 7 z důvodu 
objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky 
dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.

9. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Jakub Skřivan,
(EDIKT a.s.), telefonní číslo 601 390 295.

10. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz 
na ni převedený dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.

11. Po dobu uzavírky nedojde k dočasnému přemístění zastávek linkové autobusové dopravy.

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

13. Žadatel prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem 
v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce) s řešením provozu v době uzavírky.

14. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost 
byla uzavírka povolena.

15. 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 krajskému úřadu telefonicky na 564 602 245 a na Národní dopravní informační 
centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na 596 663 556 
popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích odkladný účinek.

V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle 
§ 24 odst. 4  zákona o pozemních  komunikacích omezit  nebo zrušit.
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Odůvodnění

Dne 22. 05. 2013 podal žadatel žádost dle § 24 zákona o pozemních komunikacích o povolení 
úplné uzavírky silnice první třídy I/37 v km 128,520 - 128,575 v Křižanově z důvodu provádění 
opravy mostu ev. č. 37-055 v Křižanově v termínu od 10. 06. 2013 do 08. 12. 2013.

Dne 23. 05. 2013 pod č.j. KUJI 36305/2013, ODSH 583/2013-Sk/U bylo krajským úřadem 
oznámeno zahájení řízení a nařízeno ústní jednání na den 30. 05. 2013 v předmětné věci 
s možností, že mohou účastníci předmětného správního řízení činit své návrhy a dal účastníkům 
řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. 

Dne 30. 05. 2013 se konalo ústní jednání ve věci povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/37 
v km 128,520 - 128,575 v Křižanově z důvodu provádění opravy mostu ev. č. 37-055 
v Křižanově v termínu od 10. 06. 2013 do 08. 12. 2013, z kterého byl pořízen protokol
č.j. KUJI 38221/2013, ODSH 583/2013-Sk/U. Na jednání byla dohodnuta změna termínu 
ukončení uzavírky do 31. 10. 2013, neboť v období od 1. 11. 2013 do 31. 03. následujícího roku 
nastává zimní období a není možné provádět stavební práce a platí zde režim provádění zimní 
údržby silnic. Dále bylo dohodnuto, že v rámci oprav objízdných tras bude opravena pouze 
silnice III/36051 v místech v úseku Křižanov – Vídeň dle dohody s žadatelem o uzavírku
a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací. Dále bylo dohodnuto, 
že na místní komunikaci mezi obcí Kozlov a Dobrá Voda ve vlastnictví těchto obcí bude 
provedena pasportizace této trasy před započetím uzavírky a po skončení uzavírky. V případě 
poškození této komunikace v průběhu uzavírky bude provedena oprava na náklad objednatele 
stavby (ŘSD ČR, Správa Jihlava). Důvodem užití této komunikace mezi obcí Kozlov a Dobrá 
Voda pro zemědělce je možný přístup pro obsluhu zemědělské oblasti z Bystřicka, Bítešska, 
Křižanovska. Po uzavření mostu bude znemožněn průjezd podnikatelů v zemědělství, kteří 
užívají příjezdovou cestu přes most Křižanov ev.č. 37-055 a následně ul. Za Branou a K silu. 
Dále bylo dohodnuto, že objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu bude vedena po 
místní komunikaci v městysi Křižanov a nebude vyznačena dopravním značením. Na dané trase 
se nachází propustek, který na povrchu vykazuje deformace na povrchu komunikace způsobené 
posednutím zásypu trub propustku. Toto se rovněž projevuje posednutím spoje mezi 
jednotlivými trubkami. Bude provedena pasportizace místní komunikace v městysi Křižanov před 
započetím uzavírky a po skončení uzavírky. V případě poškození této komunikace v průběhu 
uzavírky bude provedena oprava na náklad objednatele stavby (ŘSD ČR, Správa Jihlava).
Před uvedením objízdné trasy do provozu žadatel vyrovná povrch na propustku, aby projevená 
deformace na vozovce v průběhu převedení místní dopravy na danou trasu neměla zvětšující 
tendenci. V průběhu provozu objízdné trasy bude žadatel konstrukci vozovky udržovat 
a případně zajišťovat konstrukci čela propustku. Po dokončení užívání konstrukce propustku 
bude opravena dle rozsahu jeho poškození. 
Dále bylo vyhověno požadavku obce Netín, že bude v termínu od 16. 08. 2013 do 18. 08. 2013 
po dobu pouti v obci Netín osazené dopravní značení s omezením rychlosti na 30 km/hod
a bude po celou dobu trvání uzavírky v místní části Záseka osazené dopravní značení 
s omezením rychlosti na 30 km/hod. Stanovení dopravního značení vydal Městský úřad Velké 
Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. DOP/18764/2013 /147/2013-krej
ze dne 03. 06. 2013.
Na jednání byly pozvány RNDr. Jana Mašková a Jaroslava Králová, které měly ve stavebním 
povolení námitky k přístupu. Tyto námitky byly zapracovány do stavebního povolení 
pod podmínkou 49 a 50. Žadatel o uzavírku je o těchto podmínkách vyrozuměn a dodrží jak je 
uvedeno v rozhodnutí – stavební povolení č.j. KUJI 45550/2009, ODSH 56/2009-Šed/SP.
Všichni účastníci jednání souhlasili s protokolem bez připomínek. 

Dne 05. 06. 2013 obdržel krajský úřad od městyse Křižanov námitky k povolení úplné uzavírky 
mostu ev. č. 37-055 v Křižanově. První námitka se týkala nezbytného zajištění dopravy 
zemědělských plodin z oblasti Bystřicka, Bítešska, Křižanovska; druhá námitka se týká souběhu 
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opravy silnice III/36051 v místech v úseku Křižanov – Vídeň; třetí námitka se týká objízdné trasy 
po místní komunikaci v městysi Křižanov.

Námitce první a třetí bylo vyhověno, protože požadavky uvedené v těchto námitkách jsou 
obsaženy ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod podmínkou č. 5 až 7.

K námitce druhé týkající se opravy silnice III/36051 v místech v úseku Křižanov – Vídeň, krajský 
úřad uvádí, že nemůže ovlivnit požadované termíny realizací oprav silnic druhých a třetích tříd, 
neboť není investorem stavby a ani není příslušným silničním správním úřadem a z tohoto 
důvodu nemůže této námitce vyhovět. Dodržení podmínek uvedených ve výrokové 
části rozhodnutí lze uložit pouze žadateli o uzavírku, nikoliv třetí osobě.

Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., 
v platném znění, kterou se zákon provádí a byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace,
která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka. Žádost o úplnou uzavírku byla 
projednána s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, tj. Ředitelství silnic 
a dálnic ČR dne 30. 05. 2013 a vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dne 30. 05. 2013 a městys 
Křižanov dne 30. 05. 2013.
Žádost o uzavírku byla projednána dne 30. 05. 2013 s obcí, na jejímž zastavěném území má být 
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, tj. obec Sklené nad Oslavou, obec Netín, obec 
Vídeň, městys Křižanov.
Městys Ostrov nad Oslavou, obec Jívoví, město Velké Meziříčí, obec Martinice, obec Kozlov, 
obec Rousměrov, obec Stránecká Zhoř, obec Dobrá Voda, obec Radostín nad Oslavou, obec 
Jabloňov, obec Ruda, město Velká Bíteš, na jejímž zastavěném území má být povolena 
uzavírka nebo nařízena objížďka, měly možnost na tomto jednání uplatnit svá stanoviska 
a návrhy, jelikož tak neučinily, považuje silniční správní úřad žádost za projednanou.

Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích dospěl krajský úřad jako příslušný silniční správní úřad k závěru, že při dodržení 
stanovených podmínek je možno této žádosti o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/37 
v km 128,520 - 128,575 v Křižanově z důvodu provádění opravy mostu ev. č. 37-055 
v Křižanově, vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy 
a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek.

V Jihlavě dne:  05. 06. 2013

Otisk úředního razítka

Ing. Lucie Skoumalová 

úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
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Rozdělovník:

Účastníci řízení:
EDIKT a.s., IČ: 251 72 328, Rudolfská 461/95, 370 01  České Budějovice v zastoupení 
na základě plné moci společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 262 64 641, Zengrova 4, 615 00  Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou 246, 594 45  Ostrov nad Oslavou
Obec Rousměrov, Rousměrov 16, 591 01  Žďár nad Sázavou
Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Oslavou 85, 591 01  Žďár nad Sázavou
Obec Jívoví, Jívoví 40, 594 51  Křižanov
Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51  Křižanov
Obec Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 223, 594 44  Radostín nad Oslavou
Obec Netín, Netín 11, 594 44  Radostín nad Oslavou
Obec Stránecká Zhoř 35, 594 42  Měřín
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13  Velké Meziříčí
Obec Martinice, Martinice 52, 594 13  Velké Meziříčí
Obec Kozlov, Kozlov 12, 594 51  Křižanov
Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 103, 594 51  Křižanov
Obec Vídeň, Vídeň 40, 594 01  Velké Meziříčí
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01  Velká Bíteš
Obec Ruda, Ruda 32, 594 01  Velké Meziříčí
Obec Jabloňov, Jabloňov 52, 594 01  Velké Meziříčí
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 
Jihlava

Na vědomí:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického 46, 
587 24 Jihlava 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, 
náměstí Republiky 69/8, 591 20  Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31  Žďár nad Sázavou
Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13  Velké Meziříčí
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48  Žďár nad Sázavou
BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 591 01  Velká Bíteš
Veolia Transport Východní Čechy a.s., Na ostrově 177, 537 01 Chrudim, tel. 569 622 066
ČAS-SERVICE a.s., Dobšická 2, 670 17 Znojmo, tel. 515 223 313
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, tel. 461 327 803
RNDr. Jana Mašková, Nová 1547/5, 594 01  Velké Meziříčí
Jaroslava Králová, Benešovo nám. 191, 594 51  Křižanov
Regionální úřad Olomouc Centra vojenské dopravy, tř. 1 máje 1, P.O.BOX  513, 771 00  
Olomouc  
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32/4960, 586 04  Jihlava 4
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01  Jihlava
MD ČR Praha, odbor PK ing. Zd. Kovářová, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15  Praha 1
MD ČR, pracoviště Ostrava, Poděbradova 61b, 702 00  Ostrava
ŘSD ČR, Správa Ústecký kraj, Elišky Krásnohorské 37, 400 01  Ústí nad Labem
ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00  Plzeň
ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44  České Budějovice
ŘSD ČR, Správa Královéhradecký kraj, Pouchovská 401, 503 41  Hradec Králové
ŘSD ČR, Správa Jihomoravský kraj, Šumavská 33, 656 09  Brno
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