KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel. 564 602 292, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 67769/2021
Sp.zn.: ODSH 971/2021 Ma/U

Rozhodnutí
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
M - SILNICE a.s., IČO: 421 96 868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
v zastoupení na základě plné moci společností VYZNAč, s.r.o., IČO: 01916297, se sídlem
Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad)
jako příslušný silniční správní 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, po projednání žádosti právnické osoby M - SILNICE a.s., IČO: 421 96 868, se sídlem
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice v zastoupení na základě plné moci společností
VYZNAč, s.r.o., IČO: 01916297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava (dále jen žadatel), po
projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění
povoluje
právnické osobě:
sídlo:

M - SILNICE a.s.,
IČO: 421 96 868
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

úplnou uzavírku silnice první třídy I/37 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích za těchto
podmínek:
rozsah uzavírky:

celkem 3 úseky z Ostrova nad Oslavou po Sklené nad Oslavou
úsek II. a III. z Ostrova nad Oslavou po odbočku na Suky
úsek IV.
od odbočky na Suky po Laštovičky
úsek V.2
od křižovatky se silnicí III/36049 směr Bory po začátek
obchvatu Skleného nad Oslavou

v km:

116,000 – 122,200
úsek II. a III. 116,000 – 118,100
úsek IV.
118,100 – 119,200
úsek V.2
120,950 – 122,200

délka uzavírky:
úsek II. a III. 2100 m
úsek IV.
1100 m
úsek V.2
1025 m
důvod uzavírky:

rekonstrukce komunikace v rámci akce „I/37 Ostrov nad Oslavou –
Křižanov“
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

termín uzavírky:

od 16. 8. 2021 do 31. 10. 2021 (celkový termín)
úsek II. a III. od 16. 8. 2021 do 19. 9. 2021
úsek IV.
od 20. 9. 2021 do 10. 10. 2021
úsek V.2
od 11. 10. 2021 do 31. 10. 2021
a nařizuje objížďku

Doprava do 3,5 tuny:
Obousměrně z Křižanova po silnici II/360 přes Pikárec a Moravec do Bobrové a dále po silnici
II/388 přes Radešín a Bohdalec do Ostrova nad Oslavou na silnici I/37.
Doprava nad 3,5 tuny:
Obousměrně z Křižanova po silnici II/360 přes Pikárec a Moravec, Bobrovou a Radešínskou
Svratku do Nového Města na Moravě a dále po silnici I/19 přes Radňovice do Žďáru nad
Sázavou na silnici I/37, popř. zpět po I/37 do Ostrova nad Oslavou.
Změny v trasování linek veřejné autobusové dopravy a přemístění zastávek veřejné
linkové dopravy dle souhlasu č.j. KUJI 67095/2021 ODSH 860/2021 Kre ze dne 9. 8. 2021:
Úsek III a IV
Objízdná trasa:
Ostrov nad Oslavou, II/388 Bohdalec, III/3883 Rousměrov, dále I/37, dále ve stávající trase, platí
obousměrně
Zastávka "Ostrov n.Osl.,Suky,rozc.0.5" a „Rousměrov,Laštovičky“ dočasně bez obsluhy po dobu
uzavírky.
Úsek V. 2:
840509, 840123
Objízdná trasa:
Ostrov nad Oslavou, II/388 Bohdalec, Radešín, III/36043 Bobrůvka, Pikárec, II/360, Křižanov
Zastávka "Ostrov n.Osl.,Suky,rozc.0.5" „Rousměrov,Laštovičky“ „Rousměrov“ „Sklené
n.Osl.,,myslivna“ „Sklené n.Osl.“ „Radenice,,rozc.0.5“ „ Radenice“ „Jívoví,,domky“ „Jívoví“
„Křižanov,,škola“ dočasně bez obsluhy po dobu uzavírky, bez náhrady.
Dopravní obsluhu jako náhradu za výše zmíněné linky zajití žadatel o uzavírku.
840214
Průjezd bez změny
840201
Spoj 3 Objízdná trasa – Velké Meziříčí, Křižanov, Jívoví, MK, Dobrá Voda, Vídeň Bory
Spoj 8 objízdná trasa – Bory, Rousměrov, Vídeň, Velké Meziříčí
Nebude zajištěna doprava dětí ze školy v Borech pro Radenice a Sklené nad Oslavou.
Dopravu zajistí žadatel o uzavírku.
Dočasné přemístění zastávek:
Zastávka „Sklené n.Osl.,,myslivna“ „Sklené n.Osl.“ „Radenice,,rozc.0.5“ „ Radenice“ dočasně
bez obsluhy po dobu uzavírky, bez náhrady.
Zastávka „Jívoví,,domky“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na zastávku „Jívoví“.
840202
Konkrétní řešení linky 840202 bude stanoveno nejpozději 14 před zahájením Úsek V 2
z důvodu ovlivnění dalšími uzavírkami v oblasti.
Linková doprava bude upravena tak, aby byla zajištěna alespoň základní obsluha obcí.
V případě, že nebude možné obsluhu linkovou dopravou zajistit, zajistí žadatel o uzavírku.
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Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a
norem na dopravní značení.
Uzavírka se dále povoluje za těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení
přechodné úpravy provozu, které bylo vydáno 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), po
předchozím souhlasném písemném stanovisku Policie ČR DI Žďár nad Sázavou č. j.
KRPJ-75904-1/ČJ-2021-161406-DING ze dne 21. 07. 2021 vydané
a) krajským úřadem pod č.j. KUJI 67704/2021, ODSH 971/2021 Ma/U ze dne 11. 8.
2021
b) Městským úřadem Nové Město na Moravě, odborem dopravy a vnitřních věcí č.j. zn.
MUNMNM/21214/2021/1 ze dne 9. 8. 2021
c) Městským úřad Velké Meziříčí, Odborem dopravy a silničního hospodářství č.j.
DOP/51433/2021-krej /72/2021 ze dne 6. 8. 2021
d) Městským úřadem Žďár nad Sázavou, Odborem dopravy č.j. OD/1007/21/LK ze dne
10. 8. 2021
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu
trvání uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky.
2. Žadatel zajistí osazení dopravního značení podle tohoto stanovení a také zajistí
dodržení podmínek v těchto stanovení uvedených. Žadatel dále zajistí udržování tohoto
dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání uzavírky a jeho odstranění po
skončení uzavírky.
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. 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.
5. 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.
6. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Karel Bratršovský
(M-SILNICE, a.s.), telefonní číslo: 725 780 036.
7. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a
pozemkům.
8. V době uzavírky bude provoz vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského
záchranného sboru a Policie ČR veden po objízdné trase, resp. pro příjezd do obcí
v prostoru uzavírky využijí neuzavřené úseky komunikací dle postupu výstavby.
9. Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.) s řešením
provozu v době uzavírky, včetně přemístění autobusových zastávek.
10. Žadatel dále vhodným způsobem (e-mail, telefonicky, osobně, atd.) seznámí obce a
autobusové dopravce se způsobem řešení obsluhy jednotlivých autobusových zastávek
před uzavřením jednotlivých úseků.
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
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plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto
informaci sdělí BEZODKLADNĚ Krajskému úřadu telefonicky na 564 602 292 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.
12. 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.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Dne 3. 8. 2021 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/37 v km cca
116,000 – 122,200 v úseku od Ostrova nad Oslavou po začátek obchvatu Sklené nad Oslavou
(mimo průtah obcí Laštovičky a Rousměrov) v termínu od 16. 8. 2021 do 31. 10. 2021 z důvodu
rekonstrukce komunikace v rámci akce „I/37 Ostrov nad Oslavou – Křižanov“.
Dne 5. 8. 2021 pod č.j. KUJI 66326/2021, ODSH 971/2021 Ma/U oznámil krajský úřad zahájení
řízení o povolení uzavírky a dal účastníkům řízení možnost činit své návrhy a vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Účastníci souhlasili s vydáním rozhodnutí,
přičemž někteří měli připomínky, které krajský úřad posoudil, a dále k nim uvede své vyjádření.
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb.,
v platném znění, kterou se zákon provádí.
Žádost o úplnou uzavírku byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace, která má být
uzavřena a nařízena objížďka tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava a Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Žádost o úplnou uzavírku byla dále projednána s obcí, na jejímž zastavěném území má být
povolena uzavírka a nařízena objížďka, tj. městys Ostrov nad Oslavou, obec Rousměrov, obec
Jívoví, městys Křižanov, obec Pikárec, obec Moravec, městys Bobrová, obec Radešín, obec
Bohdalec, obec Radešínská Svratka, město Nové Město na Moravě, obec Radňovice, město
Žďár nad Sázavou, obec Vatín a obec Sazomín.
Městys Ostrov nad Oslavou vyjádřil nesouhlas s vedením objízdné trasy po silnici II/354 a II/388
v intravilánu obce z důvodu bezpečnosti chodců. V místě je zúžená vozovka, nejsou zde
chodníky a občané nemají možnost než chodit po komunikaci a tím je jejich bezpečnost
ohrožena. Krajský úřad tento nesouhlas zvážil, ale má za to, že v navrženém přechodném
dopravním značení je předmětný úsek objízdné trasy dostatečně označen (upozornění na pohyb
chodců, snížení maximální dovolené rychlosti na 30 km.h-1). Jiné opatření v místě zřejmě nelze
provést, přičemž některé opatření jako například zavedení kyvadlového řízení dopravy v daném
místě považuje krajský úřad za nevhodné s ohledem na negativní vliv na plynulost provozu a
blízkost centra obce a dalších křižovatek.
Město Žďár nad Sázavou s uzavírkou souhlasilo s podmínkou, že po dobu uzavírky bude na ulici
Novoměstská (bývalá silnice I/19) zakázán vjezd tranzitujících nákladních vozidel. Krajský úřad
s tímto souhlasí s tím, že toto dopravní značení stanoví příslušný správní orgán – Městský úřad
Žďár nad Sázavou, odbor dopravy.
Krajský úřad tak uzavírá, že i přes nesouhlas městyse Ostrov nad Oslavou s odkazem na výše
uvedené a po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích posoudil navržený záměr a způsob vedení dopravy a konstatuje, že při dodržení
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stanovených podmínek lze této žádosti o povolení uzavírky s navrženým způsobem vedení
dopravy souhlasit. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a
silničního hospodářství se sídlem v Jihlavě.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
V Jihlavě dne: 11. 8. 2021

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
elektronicky podepsáno

Obdrží
Účastníci řízení:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
M - SILNICE a.s., IČO: 421 96 868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
v zastoupení na základě plné moci společností VYZNAč, s.r.o., IČO: 01916297, se sídlem
Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní
komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):
Městys Ostrov nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou 246, 594 45 Ostrov nad Oslavou
Obec Rousměrov, Rousměrov 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Jívoví, Jívoví 40, 594 51 Křižanov
Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
Obec Pikárec, Pikárec 99, 592 53 Pikárec
Obec Moravec, Moravec 146, 592 54 Moravec
Městys Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová
Obec Radešín, Radešín 58, 592 55 Bobrová
Obec Bohdalec, Bohdalec 101, 592 55 Bobrová
Obec Radešínská Svratka, Radešínská Svratka 134, 592 33 Radešínská Svratka
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě
Obec Radňovice, Radňovice 61, 592 31 Nové Město na Moravě
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Vatín, Vatín 82, 591 01 Žďár nad Sázavou
Obec Sazomín, Sazomín 43, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 69,
591 20 Žďár nad Sázavou
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Na vědomí (dotčené správní orgány a známí autobusoví dopravci):
Karel Mudroch, Jaroslava Seiferta 2156/8, 434 01 Most, e-mail: karel.mudroch@gmail.com
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou
BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, 1. máje 803/1, 779 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
Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Macura Jiří Ing.
REFO_ODSH-D
oddělení dopravy
11.8.2021 15:43:39
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