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 31176/2019
Sp.zn.: ODSH 406/2019 Ma/U

Rozhodnutí
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČO: 48035599, se
sídlem Pelhřimov, K Silu, PSČ: 393 01 v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou
Dopravní značení MŠ, s. r. o., IČO: 276 65 321, Hruškové Dvory 74, 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 od právnické osoby SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČO: 48035599, se sídlem Pelhřimov, K Silu, PSČ: 393 01
v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Dopravní značení MŠ, s. r. o., IČO: 276
65 321, Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava (dále jen žadatel) podané dne 25. 3. 2018 po
projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění rozhodl tak, že
povoluje
právnické osobě:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo:

Pelhřimov, K Silu, PSČ: 393 01

IČO: 48035599

úplnou uzavírku silnice první třídy I/23 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích za
těchto podmínek:
silnice I/23 v km:

cca 71,160 – 71,790

rozsah uzavírky:

průtah obcí Olšany, okr. Jihlava

délka uzavírky:

630 m

důvod uzavírky:

rekonstrukce komunikace

termín uzavírky:

od 1. 5. 2019 do 4. 8. 2019
a nařizuje objížďku

pro vozidla do výšky 3,8 metrů (podjezdná výška mostu v Telči), včetně autobusů:
Obousměrně od uzavřeného úseku v Olšanech po silnici I/23 do Telče na křižovatku se silnicí
II/112 a dále po silnici II/112 do Nové Říše na křižovatku se silnicí II/407 a dále po silnici II/407
do Staré Říše na křižovatku se silnicí I/23 a případně zpět po silnici I/23 do Olšan.
pro vozidla s výškou nad 3,8 metrů do zahájení úplné uzavírky silnice II/406 v Třešti:
Obousměrně od uzavřeného úseku v Olšanech po silnici I/23 do Telče na křižovatku se silnicí
II/406, dále po silnici II/406 přes Hodice do Třeště na křižovatku se silnicí II/402, dále po silnici
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II/402 do Stonařova na silnici I/38 a dále po silnici I/38 přes Dlouhou Brtnici na křižovatku se
silnicí I/23 „Kasárna“ a případně zpět po silnici I/23 přes Starou Říši do Olšan.
pro vozidla s výškou nad 3,8 metrů po zahájení úplné uzavírky silnice II/406 v Třešti:
Obousměrně od uzavřeného úseku v Olšanech po silnici I/23 na křižovatku se silnicí II/403, dále
po silnici II/403 přes Žatec, Urbanov, Nevcehle, Pavlov a Otín do Stonařova na silnici I/38 a dále
po silnici I/38 přes Dlouhou Brtnici na křižovatku se silnicí I/23 „Kasárna“ a případně zpět po
silnici I/23 přes Starou Říši do Olšan.
Uzavírka se dále povoluje za těchto podmínek:
1.

Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení dopravního
značení, 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,
po předchozím souhlasném písemném stanovisku Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie
kraje Vysočina, Územním odborem Jihlava pod č. j. KRPJ-37801-1/ČJ-2019-160706 ze
dne 16. 4. 2019
- krajským úřadem č. j. KUJI 31121/2019 ODSH 406/2019-Ma/U ze dne 18. 4. 2019
- Městským úřadem Telč, odborem dopravy
- Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky.

2.

Bude zachována obsluha obce Olšany, vjezd bude umožněn „na povolení stavby“.
Povolení vjezdu pro občany Olšan bude vydávat obec Olšany. Zhotovitel zajistí dopravu
mikrobusem na trase Olšany – Telč ve frekvenci 2 x denně dle dohody s obcí a 2 x týdně
mikrobus na trase Olšany – Stará Říše dle požadavků obce.

3.

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.

4.

Uzavírka 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.

5.

Bude provedena pasportizace objízdných tras před započetím uzavírky a po skončení
uzavírky. V případě prokazatelného poškození, vzniklého v důsledku uzavírky, bude
provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o pozemních
komunikacích.

6.

Případné 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.

Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Ing. František Fryš
(SWIETELSKY stavební s.r.o.), tel. číslo 702 204 402.

8.

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

9.

V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávek veřejné linkové osoby dopravy,
v souladu se souhlasem dopravního úřadu č.j. KUJI 26329/2019 – ODSH-K ze dne 1. 4.
2019 následovně:
Dopravní obsluha zastávky „Olšany“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na
stávající zastávku „Stará Říše“ pro spoje níže uvedené linky:
720255 Brno-Jindřichův Hradec-České Budějovice
720300 Brno-Třebíč-Telč-Studená
760471 Jihlava-Stará Říše-Zadní Vydří
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340540 Dačice-Nová Říše-Stará Říše-Telč
790211 Třebíč-Stará Říše-Telč
Dopravní obsluha zastávky „Olšany,,Pilka“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na
stávající zastávku „Ořechov,,rozc.“ pro spoje níže uvedených linek:
760471 Jihlava-Stará Říše-Zadní Vydří
350540 Dačice-Nová Říše-Stará Říše-Telč
790211 Třebíč-Stará Říše-Telč
10. V době úplné uzavírky silnice I/23 bude provoz vozidel IZS tj. zdravotnické záchranné
služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR veden po objízdných trasách, průjezd
po silnici I/23 přes celou obec nelze garantovat.
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 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. 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. Žadatel vhodným způsobem (e-mail, telefonicky, osobně, atd.) seznámí obce a
autobusové dopravce se způsobem řešení obsluhy jednotlivých autobusových zastávek
před uzavřením jednotlivých úseků.
13. 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 25. 3. 2019 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/23 v km cca
71,160 – 71,790 v průtahu obcí Olšany, okr. Jihlava z důvodu opravy silnice I/23 v celém úseku
v termínu od 1. 5. 2019 do 4. 8. 2019.
Dne 27. 3. 2019 pod č.j. KUJI 25612/2019, ODSH 406/2019-Ma/U oznámil krajský úřad zahájení
řízení o povolení uzavírky a nařídil ve věci ústní jednání, které se uskutečnilo 5. 4. 2019.
Dne 5. 4. 2019 proběhlo ústní jednání, ze kterého krajský úřad pořídil protokol č.j. KUJI
27980/2019, ODSH 406/2019-Ma/U. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že objízdná trasa bude
rozdělena pro vozidla nad 3,8 m a do 3,8 metrů dle podjezdné výšky železničního mostu v Telči.
Veřejná linková autobusová doprava bude vedena po objízdné trase pro vozidla do 3,8 metru
dle souhlasu dopravního úřadu.
Na ústním jednání dále zástupci Kraje Vysočina přítomné informovali, že v termínu cca od 1. 7.
2019 je na navržené objízdné trase pro vozidla nad 3,8 metrů na silnici II/406 v Třešti plánována
úplná uzavírka. Současně informovali, že v úseku o délce cca 200 metrů od železničního
přejezdu do centra Třeště je havarijní stav vozovky. Město Třešť současně uvedlo na jednání a i
v samostatném vyjádření, že s návrhem vedení objízdné trasy nesouhlasí a to především těchto
důvodů:
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v současné době je odfrézovaný asfaltový povrh v ul. Revoluční v Třešti (silnice II/406) –
z tohoto důvodu je sníženo krytí infrastruktury zde uložené v našem majetku a



společně s Krajem Vysočina připravujeme realizaci akce s názvem „II/402 Dvorce - Telč,
1. stavba (Třešť, ul. Revoluční)“, která se týká nejenom ul. Revoluční, a částečně se
časově překrývá s termínem uzavírky Olšan.

I v reakci na výše uvedené se účastníci jednání dohodli, že objízdná trasa pro vozidla nad 3,8
metru výšky bude do zahájení stavebních prací na silnici II/406 v Třešti vedena přes Třešť. Po
zahájení stavebních prací nebo v případě omezení průjezdu nákladních vozidel přes Třešť bude
objízdná trasa převedena na silnici II/403 do Stonařova. Krajský úřad současně upozornil
žadatele na zákonnou povinnost provedení pasportizace objízdných tras s důrazem na úsek
silnice II/406 v Třešti.
Krajskému úřadu je dále známo, že žadatel předběžně projednával možnost vedení objízdné
trasy po silnici II/403 s obcemi na této trase, tj. obec Žatec, obec Urbanov, obec Nevcehle, obec
Pavlov a obec Otín. Tyto obce s vedením objízdné trasy nesouhlasily, aniž uvedly další důvody
pro tento nesouhlas. Pouze obec Pavlov uvedla, že provádí, resp. plánuje provádění výstavby
chodníků a veřejného osvětlení. V řízení nebylo doloženo žádné schválené dopravní opatření
pro tyto práce, krajský úřad tak má za to, že silnice II/403 bude v případě vyznačení objízdné
trasy průjezdná pro požadovaný typ vozidel a je tedy možné zde vést objízdnou trasu. Krajský
úřad dále vzal v potaz, že v průběhu řízení došlo k nalezení kompromisu, kdy objízdná trasa pro
vozidla nad 3,8 metrů výšky bude nejprve vedena po silnici II/406 přes Třešť a až v okamžiku,
kdy tato objízdná trasa bude uzavřena, dojde k přesunu objízdné trasy na silnici II/403.
Podaná 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, Krajská správa a
údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Žádost o úplnou uzavírku byla projednána s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena
uzavírka a nařízena objížďka, tj. Obec Olšany, Město Třešť, Obec Ořechov. Dále na základě
výsledku ústního jednání byla žádost dodatečně dne 5. 4. 2019 projednána i s dalšími obcemi tj.
obec Žatec, obec Urbanov, obec Nevcehle, obec Pavlov a obec Otín.
Městys Stará Říše, Obec Bohuslavice, Městys Nová Říše, Obec Dyjice, Obec Zvolenovice,
Město Telč, Obec Markvartice, Obec Hodice, Městys Stonařov, Obec Dlouhá Brtnice, Obec
Hladov jako obce, na jejichž 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 k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno
této žádosti o povolení uzavírky silnicí I/23 v předmětném úseku vyhovět. Rozhodl proto po
provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
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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 se sídlem v Jihlavě.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
V Jihlavě dne: 18. 4. 2019

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

Přílohy: Situace dopravního značení po dobu uzavírky
Rozdělovník:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČO: 48035599, se
sídlem Pelhřimov, K Silu, PSČ: 393 01 v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou
Dopravní značení MŠ, s. r. o., IČO: 276 65 321, Hruškové Dvory 74, 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):
Obec Olšany, Olšany 2, 588 56 Telč
Městys Stará Říše, Stará Říše 124, 588 67 Stará Říše
Obec Bohuslavice, Bohuslavice 17, 588 56 Telč
Městys Nová Říše, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše
Obec Dyjice, Dyjice 20, 588 56 Telč
Obec Zvolenovice, Zvolenovice 28, 588 56 Telč
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Obec Markvartice, Markvartice 82, 588 56 Telč
Obec Hodice, Hodice 48, 589 01 Třešť
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov
Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice
Obec Hladov, Hladov 71, 58833 Stonařov
Obec Ořechov, Ořechov 22, 588 62 Telč
Obec Otín, Otín 24, 588 33 Stonařov
Obec Pavlov, Pavlov 108, 588 33 Stonařov
Obec Nevcehle, Nevcehle 103, 588 62 Urbanov
Obec Urbanov, Urbanov 50, 588 62 Urbanov
Obec Žatec, Žatec 25, 588 62 Urbanov
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Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích (provozovatel
dráhy):
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
(železniční přejezdy v Třešti a Telči, trať Kostelec u Jihlavy – Slavonice)
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, DI Jihlava, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava
K jednání jsou dále zváni (dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené
osoby):
Městský úřad Telč, Odbor dopravy, Na Sádkách 417, 588 62 Telč
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava
GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 21 České Budějovice
ČSAD Jindřichův Hradec a.s., U nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec
Tourbus, a.s., Opuštěná 4, 602 00 Brno
TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137, 674 01 Třebíč
ICOM Transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava

Macura Jiří Ing.
REFO_ODSH-D
oddělení dopravy
18.4.2019 12:34:21
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