Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor dopravy a vnitřních věcí
Vratislavovo náměstí 103,
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VYZNAč, s.r.o.
Srázná 5113
586 01 Jihlava
Váš dopis zn./ze dne
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Vyřizuje/linka

Nové Město na Moravě

MUNMNM/23156/2019/9

Drdlová/566598375
marta.drdlova@meu.nmnm.cz

Dne: 30.7.2019

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost
o povolení uzavírky, kterou dne 10.7.2019 podala právnická osoba VYZNAč, s.r.o., IČO 01916297,
Srázná 5113, 586 01 Jihlava, která na základě plné moci zastupuje právnickou osobu
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice (dále jen
"žadatel"), a na základě přezkoumání žádosti a po projednání s vlastníkem komunikace, která má být
uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, a s obcí, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a s příslušnými orgány Policie ČR,
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádosti
povoluje
uzavírku silnice II/354 v místě mostu v Milovech, v místní části městyse Sněžné.
Popis uzavírky: úplná uzavírka silnice II/354, v místě mostu ev.č. 354-011 v Milovech, v km staničení:
21,300 – 21,400.
Objízdná trasa:
Pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy VLOD: po silnicích II/354 – II/353 - III/35319 – III/35725 – II/354,
na trase: Sněžné – Daňkovice – Krásné – Březiny – České Milovy – Křižánky a opačně.
Pro vozidla nad 3,5 tuny: po silnicích II/354 – II/353 – I/37 – II/350 – II/343, na trase: Sněžné – Kadov
– Fryšava pod Žákovou horou – Tři Studně – Sklené – Počítky – Vysoké – Žďár nad Sázavou – Světnov
– Cikháj – Herálec – Svratka a opačně.
Veřejná linková osobní doprava: dopravce ZDAR, a.s. (linka 840102, 840104) – dojde k přemístění
zastávek:
-„Sněžné,,STS“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Sněžné,,hotel Záložka“
- „Sněžné,Podlesí“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Sněžné,,hotel Záložna“
- „Sněžné,Blatiny,rozc.“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Křižánky,,dolní konec“
- „Sněžné,Milovy“ bude dočasně přemístěna na zastávku „Křižánky,,dolní konec“.
Termín: 5.8.2019 – 31.10.2019.
Důvod: rekonstrukce mostu ev.č. 354-011.
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Pro povolení uzavírky a nařízení objížďky se stanovují tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude v souladu
s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Přechodné dopravní značení pro omezení provozu na objížďkové trase je stanoveno příslušnými
silničními správními úřady dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyjádřením Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 27.6.2019 pod č.j.: KRPJ72213-1/ČJ2019-161406-DING a ze dne 19.7.2019 pod č.j.:KRPJ-72213-4/ČJ-2019-161406-DING a
v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu Městským úřadem Polička, odbor dopravy,
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, úřadovna: Nádražní 304, Polička ze dne 10.7.2019
sp.zn.:MP/18757/2019, Č.j.:MP/18898/2019 a Městského úřadu Žďár nad Sázavou ze dne 10.7.2019
pod č.j.:OD/833/19/LK a Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 11.7.2019 KUJI 54143/2019 /DZp/094, ODSH 40/2019. Městský
úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí stanovil přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích opatřením obecné povahy ze dne 22.7.2019 č.j.:MUNMNM/23034/2019/1.
3. Na základě požadavku obcí bude vozidlům IZS a vozidlům s povolením Městyse Sněžné umožněn
průjezd po provizorní upravené komunikaci v Milovech.
4. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. Po skončení uzavírky bude
dopravní značení uvedeno do původního stavu.
5. 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 jejíž žádost se uzavírka
povoluje.
6. Úpravy objížďkových pozemních komunikací, nutné z důvodu objížďky, se uskuteční na náklad
žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních
komunikacích.
7. Po dobu uzavírky musí být ze strany žadatele (zhotovitele, investora) stavby udržována objízdná trasa
v bezvadném stavu. Žadatel neprodleně odstraní případné závady ve sjízdnosti vzniklé na objížďce
během jejího trvání, do doby opravy je povinen místo závady označit příslušným dopravním označení.
8. Žadatelem o uzavírku bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky a po
skončení uzavírky. V případě prokazatelného poškození objízdných tras, vzniklého v důsledku
uzavírky, bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.
9. 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.
10. Práce budou realizovány tak, aby byl zajištěn přístup k sousedním nemovitostem, a aby byl k nim co
nejméně omezen příjezd.
11. Žadatel o uzavírku ve spolupráci s provozovatelem linky 840102 a 840104 veřejné linkové
autobusové dopravy (ZDAR a.s.) zajistí informování cestujících způsobem v místě obvyklým.
12. Žadatel o uzavírku prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.) s řešením provozu v době
uzavírky.
13. 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 bezodkladně sdělí Městskému úřadu Nové
Město na Moravě, odboru dopravy a vnitřních věcí na tel.č. 566 598 375 a na Národní dopravní
informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky
596 663 556 popř. 596 663 550, nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.
14. Za provádění prací zodpovídá: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, kontaktní osoba: Petr Jelínek, tel.: 724966148.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113, 586 01 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina, DI Žďár nad Sázavou, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy
Litomyšl, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, Městys Sněžné, Obec
Daňkovice, Obec Krásné, Obec Březiny, Obec Křižánky, Město Svratka, Obec Herálec, Obec Cikháj,
Obec Světnov, Město Žďár nad Sázavou, Obec Vysoké, Obec Počítky, Obec Sklené, Obec Tři Studně,
Obec Fryšava pod Žákovou horou, Obec Kadov
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 10.7.2019 žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/354 v místě mostu ev.č. 354-011
v Milovech. Důvodem uzavírky je rekonstrukce mostu ev.č. 354-011. V průběhu řízení byl žadatelem
písemností ze dne16.7.2019 změněn termín zahájení uzavírky.
Písemností ze dne 19.7.2019 bylo oznámeno zahájení řízení s možností, že mohou účastníci
předmětného správního řízení činit své návrhy a byla dána účastníkům možnost vyjádřit se před vydáním
rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. V oznámení o zahájení řízení bylo na základě sdělení žadatele
uvedeno, že veřejná linková doprava bude vedena po upravené komunikaci v Milovech. Po dalších
jednáních a na základě stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo dohodnuto, že z hlediska
bezpečnosti silničního provozu bude veřejná linková doprava vedena po objízdné trase pro vozidla do 3,5
tuny. Na základě toho Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova
57, 587 33 Jihlava vydal dne 24.7.2019 pod č.j.: KUJI 59178/2019 ODSH 193/2019 Hrn souhlas
s dočasným přemístěním zastávek tak, jak je uvedeno ve výroku.
K žádosti byl přiložen souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, oddělení
TSÚ Žďár nad Sázavou ze dne 8.7.2019, dále stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje,
oddělení majetkové správy Litomyšl, T.G. Masaryka 985, 57001 Litomyšl. Dále doložil souhlas
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava ze dne 19.7.2019.
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní
inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou vydala stanovisko dne 27.6.2019 č.j.KRPJ72213-1/ČJ-2019-161406-DING a stanovisko ze dne 19.6.2019 č.j.:KRPJ-72213-4/ČJ-2019-161406DING.
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova
1907/2, 568 14 Svitavy vydalo stanovisko dne 25.6.2019 č.j.:KRPE-50215-1,2/ČJ-2019-170906.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou stanovil
opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu písemností ze dne 10.7.2019 č.j.:OD/833/19/LK.
Městský úřad Polička, odbor dopravy, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, úřadovna: Nádražní 304,
Polička stanovil opatření obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
písemností ze dne 10.7.2019 č.j.:MP/18757/2019. MP/18757/2019.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I/37 písemností ze dne 11.7.2019 č.j.KUJI 54143/2019
Ří/DZp/094 ODSH 40/2019.
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí stanovil přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy ze dne 22.7.2019
č.j.:MUNMNM/23034/2019/1.
Žádost o povolení uzavírky a navržení objížďky byla projednána s obcemi na jejíchž zastavěném území
má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.
Žadatel předložil souhlasné stanovisko Obce Cikháj, Města Svratka, Obce Herálec, Obce Světnov, Města
Žďár nad Sázavou, Obce Frašava pod Žákovou Horou, Obce Počítky, Obce Vysoké,
Obec Krásné ve svém vyjádření ze dne 15.7.2019 sděluje, že by byli raději, kdyby objízdná trasa přes
jejich obec vedla až od měsíce září, a to z důvodu pohybu velkého počtu turistů v obci a upozorňuje na
špatný stav krajnice. Práce na rekonstrukci mostu budou dle harmonogramu prací probíhat až čtyři
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měsíce, a z důvodu klimatických podmínek na Vysočině je není možné posunout na pozdější dobu. Jenou
z podmínek tohoto rozhodnutí je, že úpravy objížďkových pozemních komunikací, nutné z důvodu
objížďky, se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky.
Ke stanovisku Obce Sklené ze dne 12.7.2019– objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny je vedena po
silnicích I. a II. třídy, a byla projednána i s Policií ČR.
Sdělení ke stanovisku obce Březiny z 25.7.2019 – provádět práce až mimo letní prázdniny není možné,
protože dle harmonogramu prací budou práce probíhat až čtyři měsíce, a z důvodu klimatických
podmínek na Vysočině je není možné posunout na později. Přes obec Březiny je vedena objízdná trasa
pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy veřejné linkové osobní dopravy. Jenou z podmínek tohoto rozhodnutí
je, že úpravy objížďkových pozemních komunikací, nutné z důvodu objížďky, se uskuteční na náklad
žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky. Po dohodě s žadatelem bude v obci Březiny dle
požadavku obce snížená rychlost.
K vyjádření obce Daňkovice ze dne 26.7.2019 – přes obec Daňkovice je vedena objízdná trasa pro
vozidla do 3,5 tuny a autobusy veřejné linkové osobní dopravy, další jiné omezení nebude provedeno. .
Jenou z podmínek tohoto rozhodnutí je, že úpravy objížďkových pozemních komunikací, nutné z důvodu
objížďky, se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky.
U obcí, které ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení nezaslaly své stanovisko máme za to, že
s výše uvedenou uzavírkou a stanovenými objízdnými trasami souhlasí.
Silniční správní úřad v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích dbá, aby uzavírka byla
vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska
provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních komunikacích dospěl
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí jako příslušný silniční správní úřad
k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno této žádosti o povolení úplné uzavírky silnice
vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení tak jak je ve výroku uvedeno.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

Bc. Petr Pazour
Vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí
Obdrží:
účastníci (dodejky)
VYZNAč, s.r.o., IDDS: qkhw358
sídlo: Srázná č.p. 5113/1, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou, IDDS: x9nhptc
sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS:
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ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Městys Sněžné, IDDS: uk7bbeu
sídlo: Sněžné č.p. 55, 592 03 Sněžné
Obec Daňkovice, IDDS: h7cavnt
sídlo: Daňkovice č.p. 9, 592 03 Sněžné
Obec Krásné, IDDS: vwxaw96
sídlo: Krásné č.p. 68, 592 03 Sněžné
Obec Březiny, IDDS: cpda4g5
sídlo: Březiny č.p. 32, 572 01 Polička
Obec Křižánky, IDDS: uzubme2
sídlo: Moravské Křižánky č.p. 116, 592 02 Svratka
Město Svratka, IDDS: ekhba4k
sídlo: Palackého č.p. 30, 592 02 Svratka
Obec Herálec, IDDS: vyhbedp
sídlo: Český Herálec č.p. 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
Obec Cikháj, IDDS: g3maypn
sídlo: Cikháj č.p. 19, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Obec Světnov, IDDS: je9azet
sídlo: Světnov č.p. 62, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Město Žďár nad Sázavou, IDDS: ybxb3sz
sídlo: Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Obec Vysoké, IDDS: zdba93s
sídlo: Vysoké č.p. 34, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Obec Počítky, IDDS: 7j9ayjk
sídlo: Počítky č.p. 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Obec Sklené, IDDS: zu7b7y5
sídlo: Sklené č.p. 40, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Obec Tři Studně, IDDS: 8xnaq7c
sídlo: Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou
Obec Fryšava pod Žákovou horou, IDDS: ccdaw9e
sídlo: Fryšava pod Žákovou horou č.p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou
Obec Kadov, IDDS: gpgbvaf
sídlo: Kadov č.p. 51, 592 03 Sněžné
dotčené správní úřady
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a SH, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ybxb3sz
sídlo: Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Polička, odbor dopravy, IDDS: w87brph
sídlo: Palackého nám. č.p. 160, 572 01 Polička-Město
ostatní
ZDAR, a.s., IDDS: ceitd6r
sídlo: Jihlavská č.p. 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
sídlo: Ke Skalce č.p. 4960/32, 586 01 Jihlava 1
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IDDS: mvwtd9x
sídlo: Vrchlického č.p. 4843/61, 586 01 Jihlava 1

