Městský úřad Chotěboř
Odbor dopravy a vnitřních věcí
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Č.j.: MCH_6451/2013/ODaVV
Vyřizuje: Bc. Pavel Málek

Chotěboř dne 26.06.2013
tel: 569 641 160
Počet listů: 5

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a vnitřních věcí jako zdejší silniční správní
úřad a tedy příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhodl v řízení o
žádosti, kterou podala společnost Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, IČ 00090450, oddělení technicko-správní, Havlíčkův
Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod dne 07.05.2013, ve věci úplné uzavírky
provozu pro veškerá vozidla podle §24 odst. 2 zákona, na silnici druhé třídy číslo II/345
v obci Nová Ves u Chotěboře, a to v úseku dle silničních km: 16,160 – 16,230, kde dalšími
účastníky správního řízení jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a,
586 01 Jihlava, Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, Obec Kámen 53, 582 42
Kámen, IČ: 00267597, Město Golčův Jeníkov, Náměstí T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův
Jeníkov, Obec Jilem, Jilem, 583 01 Chotěboř, Obec Sedletín, Sedletín 10, 583 01 Chotěboř,
Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
t a k t o: podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích v platném znění a §39
vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích

I. povoluje na základě žádosti společnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, IČ 00090450, oddělení
technicko-správní, Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod, úplnou
uzavírku provozu silnice II/345 v obci Nová Ves u Chotěboře ve staničení od 16,160
km až 16,230 km, jejíž celková délka je 0,070 km, a to z důvodu realizace opravy
mostu v době od 08.07.2013 do 15.11.2013 včetně.
II. nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I výroku tohoto
rozhodnutí, se stanovenou obousměrnou objízdnou trasou pro dopravu jedoucí z
dálkových směrů obousměrně po silnici I/38 z Golčova Jeníkova po křižovatku se
silnicí II/346 v obci Kámen a dále po silnici II/346 do obce Chotěboř. Jednosměrnou
trasa objížďky pro ostatní vozidla a autobusy přijíždějící po silnici II/345 od
Chotěboře a to od křižovatky silnic II/345 a III/34526 po silnici III/34526 po
křižovatku se silnicí III/34525, po této silnici do obce Nová ves u Chotěboře na
křižovatku se silnicí III/34524 a dále ke křižovatce se silnicí II/345. Další jednosměrná
trasa objížďky pro ostatní vozidla jedoucí po silnici II/345 ze směru od Golčova
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Jeníkova povede z Nové Vsi u Chotěboře po silnici III/34524 do obce Klouzovy, kde
se napojí na křižovatce se silnicí III/3469 a po této silnici do Chotěboře na křižovatku
se silnicí II/345. Celková délka dálková objížďky pro osobní vozidla je cca 9,100km a
pro nákladní vozidla je cca: 25,200 km .

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1. Uzavírka se povoluje za účelem provádění stavebních prací – rekonstrukce mostu na
uvedené komunikaci.
2. Žadatel zajistí řádné vyznačení uzavírky a objízdných tras dopravními značkami a
zařízeními, kdy byla dle §77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů dne 30.05.2013 zdejším
správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
č.j.: MCH_6451/2013/ODaVV-St, zároveň stanovením přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikací Krajským úřadem kraje Vysočina, Odborem dopravy a
silničního hospodářství č.j.: KUJI36555/2013 Há/Dzp-40-ODSH139/2013 ze dne
28.05.2013, na silnicích prvních tříd. Na silnicích druhých a třetích tříd v územním
obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod - DOP/2135/2013/JTE dne
27.05.2013. Schéma stanovení přechodných úprav provozu je zobrazeno v příloze
k tomuto rozhodnutí, která je společně se stanovením přechodné úpravy jeho nedílnou
součástí. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené
přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po dobu trvání objížďky.
3. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle §24
zákona o pozemních komunikacích.
4. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání
uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
5. Vozidlům IZS tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného zboru a
Policie ČR nebude průjezd umožněn, budou nuceni použít objížďkovou trasu pro
ostatní vozidla.
6. Vozidlům veřejné osobní linkové dopravy nebude průjezd umožněn, vozidla mohou
použít jednosměrných objízdných tras pro ostatní vozidla.
7. Dopravní obsluha zastávky „Nová Ves u Chotěboře“, tedy samotná zastávka, bude po
dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného prostoru v obci Nová
Ves u Chotěboře. Žadatel prostřednictvím dopravců zajistí informování a seznámení
cestujících se změnami.
8. Žadatel prostřednictvím obce, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, elektronicky na
stránkách města) s řešením provozu v době uzavírky.
9. V souladu s ustanovením §24 odst1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá nikdo nárok na náhradu
případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
10. Žadatel, který je majetkovým správcem silnice před zahájením uzavírek a objížďky
zajistí zdokumentování skutečného stavu dotčených silnic a jejich příslušenství, z
důvodu reklamace případných škod v souvislosti s objížďkou. Náhrada případných
následných škod na silnicích výše uvedené objízdné trasy se uskuteční na náklad
žadatele.
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11. Zimní údržba se na silnicích objízdných tras bude provádět Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava. Na silnici
II/345, která je uzavřená a slouží jako příjezd ke staveništi nebo staveniště, bude zimní
údržbu provádět žadatel a to dle lhůt pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic
určených vyhláškou ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., §45 .
12. V případě, že omezení provozu na pozemních komunikacích bude zahájeno nebo
ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto rozhodnutí (pozdější zahájení
prací nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je poslední den
platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí bezodkladně Městskému úřadu
Chotěboř, Odbor dopravy a VV telefonicky na tel.č. 569 641 160 a na Národní
dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava přívoz, PSČ 702 00,
Telefonicky na číslo 596 663 556 popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením
doručení) ndic@rsd.cz.
13. Odpovědnou osobou za organizování a zabezpečení akce je pan Ing. Pavel Viktora,
stavbyvedoucí, tel: 731 648 754.
14. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a
ukončení uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební
akcí (její název, objednavatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.).
Odůvodnění
Dne 07.05.2013 podala společnost Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, IČ 00090450, oddělení technicko-správní, Havlíčkův
Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod (dále jen žadatel) zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu žádost o úplnou uzavírku provozu na silnici druhé třídy číslo II/345 v Nové
Vsi u Chotěboře z důvodu opravy, rekonstrukce mostu na výše uvedené komunikaci a
nařízení objížďky.
Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod – stavební práce při opravě,
rekonstrukci mostu na silnici II/345, návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, jméno a
příjmení odpovědného pracovníka. Doba trvání uzavírky byla v žádosti navržena v termínu od
03.06. do 20.09.2013. Zároveň byl přiložen stručný harmonogram prací a časový průběh
jednotlivých druhů prací.
Dne 09.05.2013 bylo zahájení správního řízení oznámeno dotčeným orgánům, vlastníkům
dotčených komunikací a obcím, na jejichž území má být povolena uzavírka a nařízena
objížďka, tj. městu Chotěboř, městu Golčův Jeníkov, městu Havlíčkův Brod, obcím Kámen,
Jilem, Sedletín, Nová Ves u Chotěboře, Krajská správě a údržbě silnic Vysočiny a Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Policii ČR a provozovatelům veřejné osobní linkové dopravy s tím, že mají
možnost se k věci vyjádřit do 17.05.2013, kdy bylo nařízeno ústní jednání.
Ústní jednání k uzavírce provozu bylo svoláno na den 17.05.2013. Na jednání samotném,
ze kterého byl pořízen protokol, byly představeny objízdné trasy a doba trvání uzavírky.
Zároveň byly dohodnuty podmínky obsluhy zastávek veřejné osobní linkové dopravy pro
jednotlivé dopravce a obsluhované obce.
Obcím, jež jsou účastníky správního řízení a na jejichž území má být povolena uzavírka a
nařízena objížďka, tj. městu Chotěboř, městu Golčův Jeníkov, městu Havlíčkův Brod, obcím
Kámen, Jilem, Sedletín, Nová Ves u Chotěboře byly představeny objízdné trasy a doba trvání
uzavírky, s uzavírkou a vedením objízdné trasy tak, jak bylo navrženo, souhlasí.
V průběhu řízení žadatel požádal o změnu termínu začátku a konce úplné uzavírky s tím,
že přesný termín určí později. Dne 05.06. bylo žadatelem vyvoláno jednání, na kterém byl
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předložen podnět k změně termínu začátku platnosti úplné uzavírky provozu silnice II/345 v
Nové Vsi u Chotěboře a tím adekvátní posunutí konce termínu úplné uzavírky provozu
jmenované silnice a to z provozních důvodů žadatele, který bude zároveň provádět stavební
práce. Datum začátku platnosti uzavírky provozu žadatel dne 20.06.2013 navrhuje
v oznámení správnímu orgánu od 08.07. do 15.11.2013.
Dne 26.06.2013 vydal zdejší silniční správní úřad toto rozhodnutí, přičemž byl veden
následujícími úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto:
Žádost obsahovala náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.
Žadatel v průběhu řízení o žádosti změnil termín navrhovaného začátku a konce doby trvání
uzavírky ze svých provozních důvodů, s čímž dotčené orgány i ostatní účastníci řízení byly
srozuměni a souhlasili.
Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem
dotčené komunikace, který je současně zadavatelem prací i s obcemi, na jejichž území k
uzavírce a k objížďce dojde (viz. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích).
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39
odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.. K přemístění zastávky veřejné linkové dopravy dochází se
svolením Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.:
KUJI 32732/2013-ODSH-K. Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích byla
stanovena zvláštními přípisy a společně se schématickým znázorněním tvoří přílohu k tomuto
rozhodnutí. Odpovědnou osobou byl určen odpovědný stavbyvedoucí pan Ing. Pavel Viktora.
Stavební práce, které jsou důvodem k uzavírce, budou provedeny dle příslušného povolení
Městského úřadu Chotěboř.
Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedené úvahy rozhodl tak, že úplnou
uzavírku povolil a nařídil objížďku.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání s potřebným počtem stejnopisů, a to ve
lhůtě 15 dnů ode dne oznámení, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který o odvolání
rozhodne, a to prostřednictvím Městského úřadu Chotěboř, Odbor dopravy a VV, u něhož se
odvolání podává.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek - § 24 odst. 4 zák. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění.

„otisk úředního razítka“

Bc. Pavel Málek
vedoucí odboru dopravy
a vnitřních věcí
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Účastníci řízení jednotlivě:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod,
Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Město Havlíčkův Brod, IČ: 00267449, Havlíčkovo náměstí 57, 58061 Havlíčkův Brod 2
Obec Kámen 53, 582 42 Kámen, IČ: 00267597
Město Golčův Jeníkov, Náměstí T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov
Obec Jilem, Jilem, 583 01 Chotěboř
Obec Sedletín, Sedletín 10, 583 01 Chotěboř
Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Dotčené orgány jednotlivě:
Policie ČR, krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní
inspektorát Havlíčkův Brod
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy a SH, Havlíčkovo náměstí 57, 58061
Havlíčkův Brod 2
Dále obdrží:
Hasičský záchranný sbor, Žižkova 993,580 01 Havlíčkův Brod
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o.,Vrchlického 4843/61,586 01 Jihlava
Regionální úřad vojenské dopravy Olomouc, Třída 1. máje, 779 00 Olomouc
Dopravci veřejné linkové dopravy:
Veolia Transport Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
Zlatovánek spol. s r.o., Mánesova 685, Polička, IČ: 15036278, zlatovanek@email.cz
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Mařákova 1087, 57001 Litomyšl, j.tulisova@csaduo.cz
ZDAR a.s., Jihlavská 759, Žďár nad Sázavou, zichova@zdar.cz
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, Semily, stř. Jčín, jansolc@busline.cz ; info.jc@busline.cz
Vojtěch Sadílek, Horní Bezděkov 27, 538 07 Bojanov
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