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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Moravské Budějovice, 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
12.3.2012 podal
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s, IČ 60932171, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův
Brod
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Krajského ředitelství policie Kraje
Vysočina, územního odboru Třebíč a souhlasu vlastníka komunikace - 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
povoluje
úplnou uzavírku silnice II/152 Moravské Budějovice – Dědice z důvodu rekonstrukce silnice II/152
Dědice – Jaroměřice nad Rokytnou v době od 2.4.2012 do 15.6.2012 v úsecích:
1. silnice II/152 od křižovatky se silnicí II/411 po začátek obce Jackov (v km 54,300 – 55,900)
2. silnice II/152 od konce obce Jackov po začátek obce Dědice (v km 51,200 – 53,600)
a nařizuje objížďku po této trase:
-

objízdná trasa od Moravských Budějovic po silnici II/411 směr Krnčice, dále Nové Syrovice, Dešov,
dále vpravo po II/408 směr Hornice, Slavíkovice, Jemnice. Délka objízdné trasy 20 km.
objízdná trasa pro VLOD – uvedeno v souhlasu s přemístěním zastávek vydané Krajským úřadem
Kraje Vysočina, odborem dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ze dne
3.3.2011 č.j. KUJI 165920/2012-ODSH-K v příloze tohoto rozhodnutí.

Délka uzavírky 1,600 km + 2,400 km = 4, 000 km
Pro uzavírku stanoví 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. 30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou
dobu uzavírky.
2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu s
vyjádřením Policie České republiky, dopravní inspektorát Třebíč, ze dne 13.3.2012 č.j. KRPJ-28638-
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1/ČJ-2012-161006. Nutno dodržet podmínky tohoto vyjádření, které jsou uvedeny ve stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
3. V době uzavírky umožnit vjezd pro vozidla Rychlé záchranné služby a Hasičského záchranného sboru
pouze nutných případech ohrožení zdraví a majetku osob.
4. Žadatel zajistí řádné dopravní značení uzavírky a objížďkové trasy před jejím započetím podle
podmínky stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 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), vydané MěÚ Moravské
Budějovice dne 26.3.2012 č.j. MUMB/ODSH/8166/2012, které je nedílnou součástí rozhodnutí.
5. Zástupce POLICIE ČR-KŘ, policie kraje Vysočina územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát,
Bráfova č.p. 1247/11, 675 41 Třebíč 1 zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení a
dopravně bezpečnostního zajištění této uzavírky z hlediska bezpečnosti silničního provozu a je nutno
respektovat případné další pokyny a změny tohoto orgánu.
6. 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.
7. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz na ni
převedený dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
8. Dotčené obce, ve spolupráci se žadatelem a přepravci PAD, zajistí řádné seznámení občanů v místě
obvyklým způsobem se změnami vyvolanými uzavírkou a objížďkou.
9. V případě, že žadatel dohodne povolení vjezdu do uzavřeného úseku v době uzavírky, zodpovídá za
případné způsobené škody.
10. Po dobu úplné uzavírky úseku výše uvedených silnic zajistí žadatel bezpečnost chodců, kteří se budou
pohybovat v prostoru dotčených úseků silnic.
11. 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 po
dohodě s Policií ČR - krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní
inspektorát, Bráfova třída 1247/11,67401 Třebíč.
12. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení uzavírky uvede žadatel objížďkové trasy do stavu
odpovídajícímu původnímu v dohodě s jejich správcem.
13. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Moravské
Budějovice. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno
původní značení ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
14. Za provádění prací zodpovídá: p. Luboš Hájek, tel.: 602 645 910, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,
a.s, IČ 60932171, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmo a) zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu, na něž se vztahuje
rozhodnutí správního orgánu:
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s, Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 12.3.2012 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace II/152 Moravské
Budějovice – Dědice.
Účastníkům řízení bylo dne 12.3.2012 oznámeno zahájení řízení o uzavírce č.j. MUMB/6869/2012.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
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kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku
pozemní komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Žadatelem bylo předloženy tyto doklady a stanoviska:
-

souhlasné vyjádření Policie České republiky, dopravní inspektorát Třebíč, ze dne 13.3.2012 č.j.
KRPJ-28638-l/ČJ-2012-161006

-

souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina s dočasným přemístěním zastávek ze dne 7.3.2012 č.j.
KUJI 16592/2012 – ODSH-K

-

souhlas s uzavírkou - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

-

grafická situace dopravního značení uzavírky

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Město Moravské Budějovice,
Město Jemnice, Obec Dědice, Obec Nové Syrovice, Obec Dešov, Obec Hornice, Obec Slavíkovice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje
Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek
podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů pro fyzické osoby nebo
podle § 42 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností sankce až
do výše 500.000,- Kč.
otisk úředního razítka,
Ing. Jaromír Mafek v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Přílohy:
- stanovení dopravního značení vydané MěÚ Moravské Budějovice dne 26.3.2012 č.j.
MUMB/ODSH/8166/2012
- objízdná trasa pro VLOD – vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem dopravy a silničního
hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ze dne 3.3.2011 č.j. KUJI 165920/2012-ODSH-K
- grafická situace objízdné trasy
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s, IDDS: vcddec2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Město Jemnice, IDDS: uy3bdu8
Obec Dědice, IDDS: xe5bswp
Obec Nové Syrovice, IDDS: fkqbi7w
Obec Dešov, IDDS: vb9awdu
Obec Hornice, IDDS: t5zaxee
Obec Slavíkovice, IDDS: xx6bnzh
dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, IČ 72052147, Dopravní inspektorát, Třebíč, IDDS:
x9nhptc
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
ostatní
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
Zdravotnická záchranná služba, IDDS: mvwtd9x
TRADO-BUS, s.r.o., IDDS: df772u8
ICOM transport, a. s., IDDS: kpvehdw
BK BUS, s.r.o., IDDS: ku3rwms
ČSAD Jindřichův Hradec, a.s., IDDS: mnqdmng
A-Z Bus, s.r.o., IDDS: if9p5eu
Autobusová doprava Štefl- Tour, Havlíčkovo nám. č.p. 102/1, 380 01 Dačice
ČAS - SERVICE, a.s., IDDS: tijukte

