Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Číslo jednací: MNnO 8917/20/Dop/Kob
Spisová značka: MNnO 1949/20/Dop/Kob
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Koblížková
Telefon: 568 619 122
E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 1. 9. 2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad,
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „zdejší úřad“), příslušný dle § 40 odst. 4
písm. a) 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“), rozhodl po projednání žádosti společnosti Inženýrské
stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČ: 416 01 645, na základě plné
moci zastoupené společností Dopravní značení MŠ, s.r.o., Jihlava – Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava,
IČ: 276 65 321 (dále jen „žadatel“), podané dne 25. 8. 2020, takto:
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997
Sb., ve znění pozdějších předpisů

povoluje
žadateli úplnou uzavírku silnice č. III/39214 v obci Hartvíkovice v km 9,200 – 10,000 po směru
staničení (délka uzavřeného úseku 800 m), z důvodu provádění rekonstrukce této silnice v rámci
akce „III/39214 Hartvíkovice, průtah“, v termínu
7. 9. 2020 – 30. 10. 2020

a nařizuje objížďku.
Stanovená objízdná trasa:
Obousměrně od uzavřeného úseku do obce Třesov, dále po silnicích č. II/399 a č. III/39217 přes obce
Vícenice u Náměště nad Oslavou a Sedlec a dále po silnici č. III/39214 přes obec Popůvky zpět
k uzavřenému úseku v Hartvíkovicích.
Délka objízdné trasy: cca 15 km
Zajištění dopravní obslužnosti v době uzavírky:
Po uzavřeném úseku silnice III/39214 v obci Hartvíkovice v současné době provozují veřejnou osobní
linkovou dopravu vnitrostátní dopravci:
- Oldřich Řezanina (linka 790190)
- TRADO-BUS, s.r.o. (linky 790350, 790351, 790530)
Vozidlům VLOD bude umožněn příjezd do obce Hartvíkovice a otáčení v prostoru autobusové zastávky
v termínu:
7. 9. 2020 umožněn průjezd celou obcí
8. 9. 2020 – 9. 9. 2020 úplná uzavírka obce Hartvíkovice
10. 9. 2020 – 24. 9. 2020 umožněn příjezd do obce Hartvíkovice ve směru od Popůvek
25. 9. 2020 – 5. 10. 2020 úplná uzavírka obce Hartvíkovice
6. 10. 2020 – 9. 10. 2020 umožněn příjezd do obce Hartvíkovice ve směru od Třesova
10. 10. 2020 – 30. 10. 2020 úplná uzavírka obce Hartvíkovice
Dočasné přemístění zastávek:
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Úplná uzavírka obce Hartvíkovice:
8. 9. 2020 – 9. 9. 2020
25. 9. 2020 – 5. 10. 2020
10. 10. 2020 – 30. 10. 2020
Zastávka Hartvíkovice,, bude dočasně přemístěna do zastávky Třesov,,.
Zastávka Třesov,, bude dočasně přemístěna do bezpečného místa v obci Třesov ke kontejnerům na
tříděný odpad vedle křižovatky silnic II/399 a III/39214.
Umožněn příjezd do obce Hartvíkovice ve směru od Popůvek:
10. 9. 2020 – 24. 9. 2020
Pro spoje linky 790190 bude zastávka Hartvíkovice dočasně přemístěna do zastávky Třesov,,.
Zastávka Třesov,, bude dočasně přemístěna do bezpečného místa v obci Třesov ke kontejnerům na
tříděný odpad vedle křižovatky silnic II/399 a III/39214.
Obousměrná objízdná trasa VLOD:
Úplná uzavírka Hartvíkovic:
Týká se linek: 790350, 790351, 790530
II/399 Třesov – obsloužení dočasně přemístěné zastávky Třesov,, - II/399 – III/39217 – Vícenice u
Náměště n. Osl. – Sedlec – III/39214 - Popůvky – obsloužení zastávky Popůvky,, - bezpečné otočení –
zpět po III/39214 – dále po původní trase.
Část spojů linek 790190 a 790351 bude ukončeno v Třesově.
Umožněn příjezd do Hartvíkovic od Popůvek:
Týká se linek: 790350, 790351, 790530
II/399 Třesov – obsloužení dočasně přemístěné zastávky Třesov,, - II/399 – III/39217 – Vícenice u
Náměště n. Osl. – Sedlec – III/39214 - Popůvky – Hartvíkovice – bezpečné otočení – zpět po III/39214 –
Popůvky - dále po původní trase.
Část spojů linek 790190 a 790351 bude ukončeno v Třesově.
Umožněn příjezd do Hartvíkovic od Třesova:
Týká se linek: 790350, 790351, 790530
II/39214 Hartvíkovice – obsloužení zastávky Hartvíkovice – bezpečné otočení – zpět po II/39214 –
Třesov - II/399 – III/39217 – Vícenice u Náměště n. Osl. – Sedlec – III/39214 - Popůvky – obsloužení
zastávky Popůvky,, - bezpečné otočení – zpět po III/39214 – dále po původní trase.
Po dobu rekonstrukce silnice III/39214 v obci Hartvíkovice je nutné zajistit vhodné místo pro otáčení
autobusu v prostoru zastávek Hartvíkovice,, Popůvky,, Třesov,,. V místě otáčení autobusu nesmí stát
žádná vozidla ani předměty, které by tomuto úkonu bránily.
Dopravní obsluha konkrétních zastávek bude předmětem technického řešení, v závislosti na frekvencích
cestujících.
Uzavírka se povoluje za následujících podmínek:
1. Žadatel zajistí před zahájením akce řádné osazení dopravního značení podle stanovení přechodné
úpravy provozu vydaného Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, ODSH, č.j.: MNnO
8818/20/Dop/Kob dne 27. 8. 2020.
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání uzavírky a
jeho neprodlené odstranění po skončení uzavírky.
2.

Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení uzavírky a objížďky
zabezpečuje žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.

3.

Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.

4.

Uzavírka musí být omezena na nejkratší možnou dobu.

5.

Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem v místě
obvyklým s řešením provozu v době uzavírky (prostřednictvím místního rozhlasu, vyvěšením na
úřední desce, apod.).
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6.

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

7.

Případné škody a znečištění na komunikacích vzniklé při této akci je žadatel povinen na vlastní
náklad neprodleně odstranit.

8.

Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie kraje Vysočina, dopravní inspektorát Třebíč, č.j. KRPJ-89256-1/ČJ-2020-161006
ze dne 27.8. 2020

9.

Z důvodu uzavírky dojde v souladu se souhlasem dopravního úřadu Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUJI 82669/2020 ze dne 27.8.2020
k dočasnému přemístění zastávek linkové autobusové dopravy následovně:

Na základě požadavku Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina je z důvodu
veřejného zájmu možné do výlukových jízdních řádů vložit i zastávky na objízdné trase v intencích
přijatého dopravního řešení VLOD, které nejsou uvedeny v licenci příslušné linky.
10. Žadatel prostřednictvím provozovatelů linek autobusové dopravy zajistí informování cestující
veřejnosti o výše uvedených změnách vhodným a v místě obvyklým způsobem.
11. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Ing. Dušan Vyskočil,
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., tel.: 724 135 014.
12. 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 zdejšímu
úřadu telefonicky na 568 619 122, na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská
7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596 663 556, popř. 596 663 550 nebo emailem (s
potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.
Podle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát,
jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Dne 25. 8. 2020 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. III/39214 v obci Hartvíkovice
v km 9,200 – 10,000 po směru staničení (délka uzavřeného úseku 800 m), z důvodu provádění
rekonstrukce silnice, v termínu od 7. 9. do 30. 10. 2020 a nařízení objížďky.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
K žádosti žadatel přiložil tyto podklady pro rozhodnutí:
plná moc
grafická situace s návrhem objízdné trasy a přechodné úpravy provozu
harmonogram prací
souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní
odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 72052147, č.j. KRPJ89256-1/ČJ-2020-161006-ŠER ze dne 27. 8. 2020
vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, ODSH, dopravní úřad, z hlediska dopravní obslužnosti
(ze dne 27. 8. 2020)
souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina, ODSH, dopravní úřad, s dočasným přemístěním zastávek
VLOD, č.j. KUJI 82669/2020 ze dne 27.8.2020
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stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, ODSH, č.j.:
MNnO 8818/20/Dop/Kob dne 27. 8. 2020.
souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450
ze dne 25. 8. 2020
souhlas obce Hartvíkovice ze dne 25.8.2020
souhlas obce Popůvky ze dne 26.8.2020
souhlas obce Vícenice u Náměště nad Oslavou ze dne 26.8.2020
souhlas obce Třesov ze dne 26.8.2020

Dne 26. 8. 2020 bylo zdejším úřadem pod č.j.: MNnO 8769/20/Dop/Kob účastníkům řízení a dotčeným
orgánům oznámeno zahájení řízení o vydání správního rozhodnutí na výše uvedenou akci. Silniční
správní úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost činit
své návrhy ve stanovené lhůtě a byla jim dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho
podkladům. Požadavky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení byly
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
V průběhu řízení silniční správní úřad ověřil, že žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se zákon provádí, a po
projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, dospěl
k závěru, že je možno žádosti o povolení uzavírky silnice č III/39214 v k.ú Hartvíkovice v rámci
realizace akce „III/39214 Hartvíkovice, průtah“ za dodržení výše uvedených podmínek vyhovět.
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u odboru dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu Náměšť nad Oslavou. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode
dne oznámení rozhodnutí.
Odvolání proti rozhodnutí podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“
Ing. Marie Koblížková
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Příloha: Grafická situace
Obdrží:
Účastníci řízení:
- Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČ: 416 01 645,
na základě plné moci zastoupená společností Dopravní značení MŠ, s.r.o., Jihlava – Hruškové
Dvory 74, 586 01 Jihlava, IČ: 276 65 321
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč,
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450
- Obec Hartvíkovice, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, IČ: 00289337
- Obec Třesov, Třesov 6, 675 02 Koněšín, IČ: 005 99 166
- Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, Vícenice 125, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 005
99 174
- Obec Sedlec, Sedlec 96, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00378585
- Obec Popůvky, Popůvky 17, 675 75 Mohelno. IČ: 00378453
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Dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát,
Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 72052147
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, IČ: 70890749, dopravní úřad
Na vědomí:
TRADO-BUS, s.r.o., Komenského náměstí 137/9, 674 01 Třebíč, IČ: 255 03 316
Oldřich Řezanina, Koněšín 33, 675 02 koněšín, IČ: 44950993
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 01 Jihlava, IČ: 708 85 184
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01
Jihlava, IČ: 473 66 630, Janáčkovo stromořadí 68, 674 01 Třebíč
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