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Nové Město na Moravě

Dnę: ll.1l.2020

ROZHODNUTI
PovoLENÍ uzłvÍnry

Výľoková část:
MěstsĘ úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, jako silniční správní úřad
příslušný podle $ 40 odst.4 písm. a) zákona č. L3lI997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ''zákon o pozemních komunikacích'') ve správním ŕ7zsní pŕezkoumal žádost
o povolení uzavírky, kterou dne Ż.II.Żuo podala pľávnická osoba FIRESTA-Fišer' ľekonstrukce,
stavby a.s., ICO 25317628, Mlýnská 388' ó02'00 Brno, kterou na základě plné mocĺ zastupuje
právnická osoba Třícestné semďory s.r.o., ICo 05221684, U luhu 220, 635 00 Brno (dále jen
''žadatel''), a na zálĺJ'adě tohoto přezkoumání a po projednání s vlastníkem komunikace, která má být
uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níź má být vedena objížd'lĺa a s obcí, na jejímź
zastavěném ízemí má být povolena uzavírka nebo naffzena objížd'ka a s Policií ČR, podle $ 24 zfüona o
pozemních komunikacích a $ 39 odst.5 vyhlášĘ č,.I04lI997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádosti a

povoluje
uzavírku silnice III357 z Jimĺamova na Stľachujov a nařizuje objíždku.

Popis uzavíľky: ríplná uzavírka silnice ÍIl357 v Jimramově - směrem na Strachujov, cca 200m.

objízdná tľasa:

Pro vozidla do 3.5 t a vozidla veřejné linkové osobní dopravy: po silnici W375 -IIU35728 _U357,ve
směru - Jimramov - Ubušín _ Ubušínek - Dalečín - Strachujov a opačně.

Pro vozidla nad 3.5 t: po silnici IV360 - ap - W357, ve směru - Jimramov - Věcov - Roženecké
Paseky _ Koníkov - Pohledec - Nové Město na Moravě _ olešná - Divišov _ Rovné _ Bystřice nad
Pernštejněm _ na silnici IIl357 a opačně.

Termín: 16.1 1.2o2o _ 3 I.3.2021.

Důvod: akce ',W357 Jimramov - Strachujov" - prodloužení platnosti

Veřejná linková osobní dopľava: dopravce ZDAR, a.s., Żďár nad SĺŁavou (linka 840303, 840305)

ąastávka ,,Jimramov,,zahradnictví" bude dočasně přemístěna do prostoru zastiívky ,,Jimramov,,GAMA".
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Pľo povolení uzavíľky a naffzení objížďky se stanovují tyto podmínky:

l. Žadatę| zajistí osazení dopravního značení uzavírĘ a objíždĘ. Dopravní znaěenÍ bude vsouladu
s ustanoveními zdkona č,. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
někteých zákonri (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášĘ č. Ż94120ĺ5
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přechodné dopravní značení pro omezení provozu na objížd'kové trase bude stanoveno pffslušnými
silničními správními úřady dle š 77 zá^kona č,. 36tlŻ0o0 Sb., o provozu na pozeÍrních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyjádřením Policie ČR rĺa3src ředitelství policie kraje
Vysočina, (]zemn odbor Žďár nad SiŁavou, Dopravní inspektorát ze dne 3.lI.zoŻO pod čj.: KRPJ-
4Ż4IŻ-7 ĺ CJ -2oŻ0 - I 6 I 406-DING.

3. żađatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírĘ. Po skončení uzavírek bude
dopravní znaćení uvedeno do původního staw.

4. Na zač6'tku uzavírek bude umístěna ońentační tabule s uvedením dat zaháljení a ukončení uzavírĘ,
náżev a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické os-oby, na jejíź žádost se uzavírka
povoluje.

5. Úpravy objížd'koých pozemních komunikací, nutné z důvodu objíždky, se uskuteční na niíklad
Žaďatele o uzavírku a objížd'lru před započetím uzavírĘ dle $ 24 odst. 6 zákona o pozemních
komunikacích.

6. Żaďatelem o uzavíľku bude provedena paspoľtizace objízdné trasy před započetím uzavírky a po
skončení uzavírĘ. V případě prokazatelného poškození objízdných tras, vzniklého v důsledku
uzavírky, bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.

7. V souladu s ustanovením $ 24 odst. I zźkona o pozemních komunikacích nikdo nemá nĺírok na
niáhradu pffpadných ztĺált, jeź mu vzniknou v důsledku uzavírĘ nebo objížd1cy.

8. Práce budou realizovány tak, aby byl zajištěn přístup k sousedním nemovitostem, a aby byl k nim co
nej méně omezen příjezd.

9. Żadatel ve spolupráci s provozovatelem linky veřejné linkové autobusové dopravy (ZDAR a.s.) zajistí
informoviání cestujících způsobem v místě obvyklým.

I}.Żaďatel 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.

11.Vpřípadě, źe omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno vjiných
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 nežje poslední
den platnosti tohoto povolení), žadatę| tuto informaci bezodkladně sdělí Městskému úřadu Nové
Město na Moravě, odboru dopravy a vnitřních věcí na tel.č' 566 598 375 a na Nrárodní dopravní
informační centrum (NDIC), Slovenská 7ĺ11Ż4, ostrava _ PÍívoz, PsČ 702 00, telefonicky
596 663 556 popř. 596 663 550, nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.

ÍL.Za prová'dění pľací zodpovídá: Tffcestné semafory s.r.o., [Čo 05221684, U luhu 22O, 635 00 Bmo,
kontaktní osoba: Pavel Jankůj , tel..:7Ż4040943.

odvolání pľoti tomuto rozhodnutí nemá podle $ 24 odst. 4 zdkona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

Účastníci ŕízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Třícestné semafory s.r.o., IJ luhu 220, 635 00 Brno
Krajská správa-a ídrźbasilnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSo Žďár nad'Sázavou, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava' Kĺajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďrár nad
Sázavou, Dopľavní inspektorát, Správa źęlęznićní dopravní cesty' Státní organizace, Městys Jimĺamov,
obec Ubušínek, obec Strachujov, obec Unčín, obec Věcov, Obec Dalečín, Město Nové Město na
Moravě, Město Bystřice nad Pernštejnem
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Odůvodnění:

Żadatel podal dne 2.t1.2o2o žádost o povolení úplné uzavírĘ silnice IIJ357 v Jimramově, cca 2(X) m
směrem Stľachujov. Důvodem uzavírĘ je realizace akce ,,ÍU357 Strachujov - Jimramov".

Písemností ze dne 9JI.Ż0Żo bylo oznámeno zahájení ŕízení v předmětné věci smožností, že mohou
účastníci předmětného správního ffzení činit své návrhy a byla dána účastníkům možnost vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.

Żádost o uzavíľku byla pĄednána s obcemi na jejichž zastavěném űzemí má být povolena uzavírka
nebo nďízena objížd'ka.

Kľajslcý úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství,
objízdné tľase dne 5.IL2oŻ0 pod čj.:KUJI I04750l20Żo-CaIDZplI8l
úpraw provozu na silnici V19.

MěstsĘ úřad Bystřice nad Pernštejnem stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích dne 4. 1 I.z020 pod č,..:I7 6120Ż0.

MěstsĘ úřad Nové Město na Moravě stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
dne 9. 1 I.Ż020 č j.:MUNMNWŻ9557 l2020l I.

Żadatel předložil stanovisko Policie ČR' rra;ské ředitelství policie Kľaje Vysočina,IJzemní odbor Žďár
nad S ázavou ze dne 3. I I.2020 č j . : KRPJ-42 412-7 ĺ CJ -Ż020- 1 6 1 406-DING.

żaďatel předložil souhlas s vedením objízdné tľasy od Řso ČR, Správa Jihlava ze dne 3.Il.ŻoŻO, Kĺajská
správa a úđržba silnic Vysoěina, TSo Žďáĺ nad Sázavou vydala souhlas suzavírkou a objízdnou trasou
dne 6.II.20Ż0.

Silniční spľávní úřad v souladu s $ 24 odst. 4 zákonao pozemních komunikacích dbá, aby uzavírka byla
vźďy omezena na nejkratší možnou dobu, objížd'ka byla řádně technicĘ zabezpeěena a byla z hlediska
provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

Po pĄednání s dotčenými orgríny a organizacemi podle g 24 zákona o pozemních komunikacích dospěl
MěstsĘ 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 uzavírĘ silnice
vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení takjakje 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 Kĺaje
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.

otisk úředního razítka

Bc. Petr Pazour
Vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

Ťjžkovu 57, Jihlava stanovil na
oDsH 22ĺ20Ż0 přechodnou
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obdľží:
účastníci (dodejĘ)
Tffcestné semafory s.r.o., IDDS: ggax6y4

sídlo: U luhu č.p. Ż20lI4, KníničĘ,635 00 Brno 35
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSo Żďár nadSiŁavou, IDDS:
3qdnpBg

sídlo: Kosovskáč.p. 1122|16,586 01 Jihlava 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, IDDS: zjqfirhz
sídlo: Na Pankráci č,.p.546156,140 00 Pľaha 4-Nusle

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbot Żďár nad Sĺízavou, Dopravní inspektorát,
IDDS: x9nhptc

sídlo: Vrchlického č.p. 26Ż7146,586 01 Jihlava 1

Správa železniční dopľavní cesty, stáürí organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. Im3n, 110 00 haha l-Nové Město

Městys Jimľamov, IDDS: pe9b4j8
sídlo: náměstí Jana Karďiáta č.p. 39, 59Ż 4Ż Jimramov

obec Ubušínek, IDDS: su8awfr
sídlo: Ubušínek č.p. 41, 59Ż 65 Rovečné

Obec Strachujov, IDDS: 65jbs63
sídlo: Stľachujov č.p. 6,592 42 Jimramov

obec Unčín, IDDS: m4wbkgw
sídlo: Unčín č,.p. Ż4, 592 4Ż Jimramov

obec Věcov, IDDS: zĺybj3z
sídlo: Věcov č.p. 61, 592 M Věcov

obec Dalečín, IDDS: 9nbkrk
sídlo: Dalečín č.p. 30, 59Ż 4t Dalečín

Město Nové Město na Moľavě, Vľatislavovo náměstí č.p. 103, 59Ż 3l Nové Město na Moravě
Město Bystřice nad Pernštejnem, IDDS: b3mbs36

sídlo: Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad PernšĘnem

dotčené správní úřady
KľajsĘ úřad Kĺaje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

sídlo: Zižkova č.p. 1882/57,586 01 Jihlava 1

KľajsĘ úřad Kĺaje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodiářství, [DDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

MěstsĘ úřad Bystřice nad PernšĘnem, odbor dopravy a silničního hospodářství,IDDS: b3mbs36
sídlo: Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad PernšĘnem

ostatní
obec Písečné, IDDS: tbfbpjh

sídlo: Písečné č:'p.25,593 01 Bystřice nad PernšĘnem
ZDAR, a.s., IDDS: ceitd6r

sídlo: Jihlavská č.p. 759ĺ4,591 01 Žďáĺnad'Sázavou 1

HasičsĘ zá.cluanný sbor Kľaje Vysočina, [DDS: ntdaa7v
sídlo: Ke Skalce č;.p.496013Ż, 586 01 Jihlava 1

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IDDS: mvwtd9x
sídlo: Vrchlického č.p. 484316I,586 01 Jihlava 1
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