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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 
22.08.2019 podal 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 
1122, 586 01  Jihlava, 
kterého zastupuje SIGNEX CZ Třebíč s.r.o., IČO 25574850, Na bojišti 1459, 120 00  Praha 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina, územního odboru Třebíč a souhlasu vlastníka komunikace -  podle § 24 odst. 2 zákona o 
pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku pozemní komunikace (dále jen "uzavírka"): 

Pro žadatele: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, 
Kosovská 1122, 586 01  Jihlava 

Komunikace:  silnice III/4102 k. ú. Lesonice v km 14,200 – 14,680 mezi obcí Lesonice a 
křižovatkou se silnicí I/38   

Z důvodu:  rekonstrukce propustku v km 14,640      

V termínu:  od 07:00 hod. dne 16.09.2019 do 20:00 hod. 27.09.2019 : 

a  

n a ř i z u j e  

 
Obousměrná objízdná trasa pro osobní a nákladní dopravu a pro Veřejnou linkovou osobní dopravu (dále 
jen „VLOD“): 
 
   siln. III/4102 Lesonice – III/41011 Cidlina – II/410 Bítovánky, Želetava – I/38 Horky, délce cca 14 km 
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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. 294/2015 
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. 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. 

3. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu s 
vyjádřením Policie České republiky, dopravní inspektorát Třebíč pod č. j. KRPJ-91951-1/ČJ-2019-
161006 ze dne 22.08.2019. Nutno dodržet podmínky tohoto vyjádření, které jsou uvedeny ve 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

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 28.08.2019 pod č. j. MUMB/ODSH/21128/2019, které je nedílnou 
součástí rozhodnutí a podmínky uvedené ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní 
komunikaci vydané Krajským úřadem kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství  
ze dne 29.08.2019 pod č.j. KUJI 66244/2019 Ma/DZpú125 ODSH 40/2019. 

5. Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným přemístěním zastávek VLOD ze dne 29.08.2019 
vydané Krajským úřadem kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství pod č. j. KUJI 
65959/2019 ODSH 249/2019 Krp doplněné o vyjádření Ing. Jany Myškové ze dne 21.08.2019 – 
oddělení dopravní obslužnosti: 

A) Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy  

A.1. Dopravní obsluha zastávky „Lesonice, cihelna“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na 
zastávku „Lesonice“ pro spoje u níže uvedených linek:  

790650 Moravské Budějovice – Želetava – Předín spoj č. 5, 11, 12, 13, 21, 26 

(Spoj č. 5, 11, 13, 21, 26 – zastávka Lesonice,,rozc.2.0 bude obsloužena na odbavovací hraně silnice I/38 

Spoj č. 12 - zastávka Lesonice,,rozc.2.0 bude obsloužena na odbavovací hraně silnice III/4102 směr 
Martínkov 

U spojů č. 5, 13, 21, vložit za zastávku Lesonice,,rozc.2.0 zastavení v Želetavě. 

U spoje č. 26 vložit po zastávce Lesonice zastavení v Želetavě) 

790760 Jemnice – Třebíč spoj č. 1,2, 3, 8 

(Spoj č. 1, 3 – zastávka Lesonice rozc,,2.0 bude obsloužena na odbavovací hraně zastávky Lesonice 
rozc.2.0 na silnici I/38 

Spoj č. 2, 8 – zastávka Lesonice,,rozc.2.0 bude obsloužena na odbavovací hraně silnice III/4102 směr 
Martínkov) 

790070 Jemnice – Třebíč spoj č. 1,2 

(Pro spoj č. 1 bude zastávka Lesonice,,rozc. 2.0 obsloužena na odbavovací hraně zastávky 
Lesonice,,rozc.2.0 na silnici I/38 

Pro spoj č. 2 bude zastávka Lesonice rozc.2.0 obsloužena na odbavovací hraně silnice III/4102 směr 
Martínkov) 

6. 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 
je nutno respektovat případné další pokyny a změny tohoto orgánu. 
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7. Pokud si to situace vyžádá, bude dopravní značení upraveno, případně doplněno po projednání s 

Policií ČR a po stanovení příslušných správních orgánů.  

8. 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. 

9. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz na ni 
převedený dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích. 

10. Do uzavřeného prostoru silnice bude umožněn průjezd vozidel IZS (tj. zdravotnické záchranné 
služby, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR….) 

11. Žadatel prostřednictvím obcí, již se uzavírka dotýká, zajistí vhodným způsobem (rozhlasem, 
vyvěšením na úřední desce, oznámení do schránek…) seznámení občanů, kteří mají 
v uzavřeném úseku bydliště, sídlo nebo garáž, se změnami vyvolanými uzavírkou a řešením 
provozu v době uzavírky  

12. Žadatel, prostřednictvím provozovatelů linek veřejné linkové dopravy zajistí informování 
cestujících s uzavírkou a objízdnými trasami a změnami ve vedení VLOD způsobem v místě 
obvyklým. Na oznámení bude uvedeno – doba, po kterou nebude zastávka obluzována VLOD, 
náhradní zastávka, důvod, kontaktní osoba, podpis (razítko). 

13. Časový ani věcný rozsah uzavírky a objížďky není možno rozšiřovat.  

14. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení uzavírky uvede žadatel objížďkové trasy do stavu 
odpovídajícímu původnímu v dohodě s jejich správci. V případě prokazatelného poškození 
vzniklého v důsledku uzavírky bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle 
§ 24 zákona o pozemních komunikacích. 

15. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se uskuteční na 
náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky. 

16. V případě, že žadatel dohodne povolení vjezdu do uzavřeného úseku v době uzavírky, zodpovídá za 
případné způsobené škody. 

17. Po dobu úplné uzavírky úseku výše uvedených silnic zajistí žadatel bezpečnost chodců, kteří se 
budou pohybovat v prostoru dotčených úseků silnic. 

18. 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. 

19. Za průběh uzavírky odpovídá: p. Michal Bartoň – cestmistrovství Moravské Budějovice – 
KSÚSV, p. o. tel: 737 243 120.  

20. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných 
termínech, než jsou uvedeny v tomto rozhodnutí, žadatel tuto informaci sdělí Bezodkladně na 
Městský úřad Moravské Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství telefonicky na 
568 408 356 nebo 734 282 648 a na národní dopravní informační centrum tel. 596 663 556 popř. 
596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz. 

 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. 

V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 
odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 
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Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 22.08.2019 žádost o povolení uzavírky silnice III/4102 k. ú. Lesonice v km 14,200 – 
14,680 mezi obcí Lesonice a křižovatkou se silnicí I/38, z důvodu rekonstrukce propustku. 

Silniční správní úřad písemností dne 27.08.2019 pod č. j. MUMB/ODSH/21014/2019, oznámil podle § 47 
odst. 1 správní řád zahájení řízení v předmětné věci s možností, že mohou účastníci předmětného 
správního řízení činit své návrhy a byla dána účastníkovi možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 
k podkladům rozhodnutí.  

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 § 39vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku pozemní 
komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Městys Želetava, Obec Cidlina, Obec Lesonice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava 

 

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. 
 
 
  
otisk úředního razítka, 
 
 
Mgr. Martin Ferdan v. r. 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová 
 
 
Příloha: 
- stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 28.08.2019 pod č.j. MUMB/ODSH/21128/2019 vč. graf. 

přílohy 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
SIGNEX CZ Třebíč s.r.o., IDDS: itt2ayg 
Městys Želetava, IDDS: g2jbp62 
Obec Cidlina, IDDS: tjbawi2 
Obec Lesonice, IDDS: hxgbnpa 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu 
  
ostatní 
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v 
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IDDS: mvwtd9x 
BK BUS, s.r.o., IDDS: ku3rwms 
TRADO-BUS, s.r.o., IDDS: df772u8 
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