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R o z h o d n u t í 
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, 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) rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích ve věci 
žádostí o povolení uzavírky pozemních komunikací výše uvedeného účastníka řízení – žadatele  

takto: 

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, po projednání s Policií ČR, Krajského ředitelství kraje 
Vysočina, územního odboru vnější služby, dopravního inspektorátu Jihlava (dále jen Policií ČR) 
a po projednání s dotčenými orgány a osobami, podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích 
a podle ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
vyhovuje žádosti doručené odboru dopravy dne 21. 2. 2022 od účastníka řízení, kterým je firma 
EUROVIA CS a.s., Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava IČO: 01526588 zastoupená firmou ZNAKOM 
s.r.o., Zengrova 4, 61500 Brno, IČO 26264641 a 

povoluje 

uzavírku úseku silnice II/353 Stáj - Zhoř km 54,480 – 59,880 staničení  

a sil. II/351 v km 34,290 – 34,340 staničení 

a nařizuje objížďku  

pro veškerá vozidla z důvodu rekonstrukce silnice II. tř. 

 takto: 

Termín uzavírky:    od  ETAPA I.:  1.4. – 30.6.2022 

   ETAPA II.: 1.7. – 31.10.2022 

Uzavřený úsek silnice:  v úseku II/353 Stáj - Zhoř km 54,480 – 59,880 staničení a sil. II/351 v km 

34,290 – 34,340 staničení. 

Délka uzavírky:     cca 5,4 km  

Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: 

ETAPA I.: úplná uzavírka silnice II/353 v úseku celé stavby (tedy v úseku provozního staničení km 
54,480 - 59,880 / tzn. od hranice lesa u obce Stáj - přes obec Zhoř až po začátek obchvatu u obce 
Jamné) s tím, že bude v prostoru křižovatky silnic II/353 x II/351 umožněn obousměrný provoz na 
silnici II/351 (tzn. provoz Rybné - Dobroutov). 

a) Objízdná trasa za uzavřenou silnici II/353 v jejím hlavním tranzitním směru, tedy ve směru jízdy 
(obec Stáj - obec Jamné) bude vyznačena pro veškerý provoz obousměrně po silnicích: II/353, I/37, 

Dle rozdělovníku  
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II/354 II/602 a II/353 přes zastavěné území obce Stáj, Rudolec, Žďár nad Sázavou, Vatín, Sazomín, 
Ostrov nad Oslavou, Radostín nad Oslavou, Netín, Stránecká Zhoř, Měřín, Kamenice – m.č. 
Řehořov, Velký Beranov – m.č. Loudilka a Jamné - m.č. Rytířsko. 

Současně bude vyznačena souběžná odlehčující objízdná trasa pro vozidla přijíždějící po dálnici 
D1, která bude vyznačena v úseku mezi MÚK Velký Beranov (EXIT 119) a MÚK Velké Meziříčí-
západ (EXIT 141). 

b) Objízdná trasa za uzavřenou silnici II/353 ve směru jízdy (obec Stáj - silnice II/353 - silnice II/351 - 
město Polná) bude vyznačena pro veškerý provoz obousměrně po silnici II/348 přes zastavěné 
území obce Polná a Záborná. 

c) Objízdná trasa za uzavřenou silnici II/353 ve směru jízdy (obec Jamné - silnice II/353 - silnice II/351 
- město Polná) bude vyznačena pro veškerý provoz obousměrně po silnici II/353, II/602 a II/351 
přes zastavěné území obce Jamné – m.č. Rytířsko, Velký Beranov - m.č. Loudilka, Věžnice a 
Rybné. 

d) Současně bude vyznačena lokální objízdná trasa pro místní dopravu a zajištění dopravní 
obslužnosti obce Zhoř, kterou budou dotčeny silnice II/348, III/34823, III/3515, III/3534 a III/3533 
včetně zastavěného území obce Arnolec, Jersín, Nadějov, Rybné, Zhoř a Jamné. 

ETAPA II.: uzavírka silnice č. II/353 staničení km 54,480 - 59,880 a silnice II/351 staničení km 34,290 
- 34,340 

v úseku: Jamné – Stáj doba trváni uzavírky od 1.07.2022 do 31.10.2022 důvod uzavírky II/353 STÁJ - 
ZHOŘ 

V rámci ETAPY II. bude nadále instalována úplná uzavírka silnice II/353 v úseku celé stavby (tedy v 
úseku provozního staničení km 54,480 - 59,880 / tzn. od hranice lesa u obce Stáj - přes obec Zhoř - 
až po začátek obchvatu u obce Jamné) s tím, že v rámci této etapy již nebude v prostoru křižovatky 
silnic II/353 x II/351 umožněn kolmý průjezd křižovatkou po silnici II/351 (tzn. v prostoru zmíněné 
křižovatky dojde i k uzavření silnice II/351, tedy provozu v úseku Rybné o Dobroutov). 
a) Objízdná trasa za uzavřenou silnici II/353 v jejím hlavním tranzitním směru, ve směru jízdy (obec 

Stáj a obec Jamné bude vyznačena pro veškerý provoz obousměrné po silnicích: II/353, I/37. 
II/354, II/602 a II/353 přes zastavěné území obce Stáj, Rudolec, Žďár nad Sázavou, Vatín, 
Sazomín, Ostrov nad Oslavou, Radostín nad Oslavou, Netín, Stránecká Zhoř, Netín, Kamenice - 
m.č. Řehořov, Velký Beranov - m.č. Loudilka, Jamné, m.č. Rytířsko. 

Současně bude vyznačena souběžná odlehčující objízdná trasa pro vozidla přijíždějící po dálnici 
D1, která bude vyznačena v úseku mezi MÚK Velký Beranov (EXIT 119) a MÚK Velké Meziříčí-
západ (EXIT 141). 

b) Objízdná trasa za uzavřenou silnici II/351 (tzn. uzavření silnice II/351 v místě křížení se silnicí 
II/353, ve směru jízdy Rybné a Dobroutov), bude pro veškerý provoz vyznačena obousměrně po 
silnici II/351, II/348, II/353, I/37, II/354, II/602 a II/351 přes zastavěné území obce Jamné - m.č. 
Lipina, Dobroutov, Polná, Záborná, Stáj, Rudolec, Žďár nad Sázavou, Vatín, Sazomín, Ostrov 
nad Oslavou, Radostín nad Oslavou Netín, Stránecká Zhoř, Měřín, Kamenice - m.č. Řehořov, 
Věžnice a Rybné. 

c) Současně bude vyznačena lokální objízdná trasa pro místní dopravu a zajištěni dopravní 
obslužnosti obce Zhoř, kterou budou dotčeny silnice II/348, III/34823, III/3515, IIl/3534 a IIl/3533 
včetně zastavěného území obce Arnolec, Jersín, Nadějov, Rybné, Zhoř a Jamné. 

 

Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena: 

Po silnici II/353 a II/351 ve výše uvedeném úseku dle dopravnímu úřadu dostupných informací 
v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento 
dopravce: 

ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz, 
info@icomtransport.cz  
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, tel. 566 696 166, www.zdar.cz  
bus@zdar.cz  

http://www.icomtransport.cz/
mailto:info@icomtransport.cz
http://www.zdar.cz/
mailto:bus@zdar.cz
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Stanovisko KÚKV OD Oddělení dopravní obslužnosti je pouze k linkám a spojům zajišťujícím 
závazek veřejné služby! 
 
V termínu 1. 4. – 31. 10. 2022  
760572/4 – spoj bude veden ze zastávky „Jersín“ po III/3515 – Nadějov – III/3534 – Zhoř – otočka 
bus – zpět po III/3534 - III/3515 – Rybné – III/3533 – Jamné – III/3533 - II/353 – dále v původní 
trase. Spoj nebude obsluhovat zastávky „Zhoř,,rozc.Lipina“, „Zhoř,,háj.“, „Stáj“ a „Arnolec“. 
Žádáme dopravce, aby do jízdního řádu vložil ke spoji 760571/4 obsluhu zastávek „Nadějov“, 
„Nadějov,,u křížku“, „Rybné,,rozc.“, „Rybné“. 
Tento spoj bude zajišťovat svoz dětí do ZŠ ve Zhoři. Děti z Polné, Stáje a Arnolce přijedou do Jersína 
v 6:38 spojem 840216/4.  
V Jersíně všechny děti přestoupí na spoj 760572/4, který je zaveze do Zhoře a bude pokračovat dál 
ve směru na Jihlavu. Pro cestu zpět mohou děti z Nadějova, Jersína, Arnolce a Stáje využít spoje 
760580/19 a 23. Děti z Polné a Dobroutova mohou pro cestu zpět využít spoj 760591/14. 
 
760580 /5/11/7/19/23/9/2/4/6/16/28/38/34 – spoje budou vedeny ve směru na Jihlavu ze zastávky 
„Stáj“ po II/348 – Arnolec – III/34823 – Jersín - III/3515 – Nadějov – III/3534 – Zhoř – otočka bus – 
zpět po III/3534 - III/3515 – Rybné – III/3533 – Jamné – III/3533 - II/353 – dále v původní trase. 
V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. 
 
760580/1/43/10/44/36, 840132/1/2/3/4/5/6/7/8, 841132/10 – spoje budou vedeny ve směru na Jihlavu 
ze zastávky „Stáj“ po II/348 – Arnolec – III/34823 – Jersín - III/3515 – Nadějov – III/3515 – Rybné – 
III/3533 – Jamné – III/3533 - II/353 – dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou 
v opačném řazení. 
 
Linka 760591 
V termínu 1. 4. – 30. 6. 2022  
760591/1/14 – spoje budou vedeny ve směru na Polnou ze zastávky „Jersín“ po III/3515 – Nadějov – 
III/3534 – Zhoř – otočka bus – zpět po III/3534  - III/3515 – Rybné – II/351 – Lipina – dále v původní 
trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. 

760591/2/4/9/11/15/16 - spoje budou vedeny ve směru na Polnou ze zastávky „Jersín“ po III/3515 – 
Nadějov –  III/3515 – Rybné – II/351 – Lipina – dále v původní trase. V opačném směru stejnou 
trasou v opačném řazení. 

760591/13/33 - spoje budou vedeny ve směru na Polnou ze zastávky „Stáj“ po II/348 – Záborná – 
II/348 – Polná – dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. 
760591/3/25/12/24 – spoje budou vedeny z Rybného po II/351 na zastávku „Zhoř,,rozc.Lipina“ dále 
v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. Spoje nebudou obsluhovat 
zastávky „Jamné“ a „Rybné“. 
 
V termínu 1. 7. – 31. 8. 2022 
760591/1/2/4/9/11/13/14/15/16/33 - spoje budou vedeny ve směru na Polnou ze zastávky „Stáj“ po 
II/348 – Záborná – II/348 – Polná – dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou 
v opačném řazení. 

760591/3/25/12/24 – spoje nebudou provozovány. 
Obec Dobroutov a místí část Lipina budou po dobu letních prázdnin bez obsluhy VLOD. 
 
V termínu 1. 9. – 31. 10. 2022 bude vozidlům VLOD umožněn průjezd stavbou v místě  křižovatky sil. 
II/353 a II/351. 
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760591/1/14 – spoje budou vedeny ve směru na Polnou ze zastávky „Jersín“ po III/3515 – Nadějov – 
III/3534 – Zhoř – otočka bus – zpět po III/3534  - III/3515 – Rybné – II/351 – Lipina – dále v původní 
trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. 
760591/2/4/9/11/15/16 - spoje budou vedeny ve směru na Polnou ze zastávky „Jersín“ po III/3515 – 
Nadějov –  III/3515 – Rybné – II/351 – Lipina – dále v původní trase. V opačném směru stejnou 
trasou v opačném řazení. 

760591/13/33 - spoje budou vedeny ve směru na Polnou ze zastávky „Stáj“ po II/348 – Záborná – 
II/348 – Polná – dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. 

760591/3/25/12/24 – spoje nebudou provozovány. 
 
Dopravní úřad požádal dopravce, aby do jízdních řádů linek 840132, 841132, 760580 vložili 
obsluhu zastávek „Arnolec“, „Jersín“, „Nadějov“, „Nadějov,,u křížku“, „Rybné“. 
 
Uzavírkou budou dotčeny zastávky: 

Zastávka „Zhoř,,háj.“ bude dočasně bez obsluhy. 
Zastávka „Zhoř“ bude dočasně obsluhována pouze vybranými spoji. 
Zastávka „Zhoř,,rozc. Lipina“ bude v termínu 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022 obsluhována pouze vybranými 
spoji, a v termínu 1.7. – 31.10.2022 bude dočasně bez obsluhy. 
Zastávka „Jamné,Lipina“ bude v termínu 1.4. – 30.6.2022 a 1. 9. 2022 – 31. 10. 2022 obsluhována 
pouze vybranými spoji, a v termínu 1.7. – 31.8.2022 bude dočasně bez obsluhy. 
Zastávka „Jamné“ bude dočasně bez obsluhy spoji 760591/3/25/12/24. 
Zastávka „Rybné“ bude dočasně bez obsluhy spoji 760591/3/25/12/24. 
Zastávka „Dobroutov,,rozc.“ bude v termínu 1.4. – 30.6.2022 a 1. 9. 2022 – 31. 10. 2022 
obsluhována pouze vybranými spoji, a v termínu 1.7. – 31.8.2022 bude dočasně bez obsluhy. 
 
Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a norem 
na dopravní značení. 
  
Žadatel o povolení uzavírky a nařízení objížďky je povinen předložit před zahájením stavební akce 
žádost o souhlas s dočasným přemístěním zastávek u příslušného dopravního úřadu.  

Kontaktní osoba:  
Ing. Marcela Krpálková, tel. 564 602 254, email: Krpalkova.M@kr-vysocina.cz 
Ing. Jozef Hrnčiar, tel. 564 602 241, email: hrnciar.j@kr-vysocina.cz 
  
Požadavky na zhotovitele: 

Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel zajistil vhodné a bezpečné místo pro otáčení autobusů 
v obci „Zhoř“. 

Dále požaduje, aby zhotovitel projednal návrh dopravního řešení VLOD s obcemi Zhoř, Stáj, 
Arnolec, Jersín, Rybné, Jamné, Nadějov, Dobroutov. 

Dále dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem 
zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách. 
 
Veškeré dopravní značení bude provedeno dle schválených situačních nákresů, které jsou nedílnou 
součástí  rozhodnutí zasílaného žadateli. 

Pro uzavírku silnice se stanovují tyto podmínky: 

1) Na návrh místní úpravy, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství kraje 
Vysočina, územního odboru vnější služby, dopravního inspektorátu Jihlava (dále jen Policie 
ČR DI) rozhodl odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy tak, jak je výše uvedeno. Žadatel 

mailto:Krpalkova.M@kr-vysocina.cz
mailto:hrnciar.j@kr-vysocina.cz
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zajistí označení uzavírky před jejím započetím dopravním značením stanoveným dle § 77 
odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odborem dopravy 
Magistrátu města Jihlavy, Městským úřadem Žďár nad Sázavou a Krajským úřadem Kraje 
Vysočina, po písemném vyjádření policie ČR DI. Orientační situační plánek vedení objízdných 
tras je nedílnou přílohou rozhodnutí zasílaného žadateli.  

2) Osazení dopravního značení bude provedeno podle grafické přílohy, bude v souladu 
s ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky č.294/2015 Sb., kterou se provádí zákon 
o silničním provozu a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní 
značení“ a další související předpisy a normy. Grafická příloha dopravního značení 
(situace rozmístění dopravních značek) je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí 
zasílaného žadateli!! Jako závaznou metodickou pomůcku lze dále použít „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.“ – TP 66 vydané Centrem 
dopravního výzkumu Brno. 

3) Zhotovitel prací zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po dobu 
provádění prací a jeho odstranění po skončení uzavírky. Zároveň bude provedena 
pasportizace povrchů komunikací objízdných tras pro potřeby případných oprav.  

4) Zástupcům policie ČR DI zůstává vyhrazeno právo kontroly značení a je nutno respektovat 
případné další pokyny tohoto orgánu. 

5) 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 Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy telefonicky na tel.: 565 593 521 a 
na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, PSČ 
702 00, telefonicky na 596 663 556 popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením o 

doručení) ndic@rsd.cz. 

6) V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok 
na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou z důvodu uzavírky nebo objížďky. 

7) K vyjádření účastníků řízení: 

Městys Radostín nad Oslavou – souhlasí a požaduje opravu vzniknuvších škod 

způsobených zvýšeným provozem v obci. Pasportizaci silnice pro prokázání zjištěných škod a 
následnou opravu. Silniční správní úřad posoudil stanovisko obce a vydává následující 
opatření: Pasportizace objízdných tras bude provedena a po dohodě se správcem silnic bude 
provedena následná oprava.  

Obec Stránecká Zhoř – souhlasí s podmínkou dodatečného dopravního omezení 
v případě zvýšeného průjezdu automobilů po MK mezi obcemi Stránecká Zhoř a Kochánov u 
Stránecké Zhoře. 
Silniční správní úřad posoudil stanovisko obce a vydává následující opatření: Zhotoviteli 
stavby ukládáme realizovat případné doplnění DZ pro zajištění bezpečnosti silničního 
provozu na MK obce, které navrhne policie ČR DI, které přísluší dohled nad bezpečností 
silničního provozu a která nazná dopravní úpravy za vhodné a potřebné.  

Město Polná – souhlasí s podmínkou doplnění dodatečného dopravního značení 

v souvislosti s uzavírkou ul. Varhánkovy a přizpůsobit trasu její objížďkové trase. 
Silniční správní úřad posoudil stanovisko města a vydává následující opatření: 
Zhotoviteli stavby ukládáme realizovat případné doplnění DZ pro zajištění změny objízdné 
trasy v souvislosti s lokální uzavírkou ul. Varhánkovy v Polné, změna bude navržena a 
odsouhlasena policie ČR DI, které přísluší dohled nad bezpečností silničního provozu a která 
nazná dopravní změnu za vhodnou a potřebnou.  

mailto:ndic@rsd.cz
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Obec Dobroutov – souhlasí a požaduje při objízdné trase okolo Dobroutova osazení 
dalšího dopravního značení na odbočku do Dobroutova ve směru Lipina – Polná a na 
odbočku ve směru Stáj – Záborná.  
Silniční správní úřad posoudil žádost obce a vydává následující opatření: Zhotoviteli 
stavby ukládáme realizovat případné další doplnění DZ podle požadavku obce, změna bude 
navržena a odsouhlasena policie ČR DI, které přísluší dohled nad bezpečností silničního 
provozu a která nazná dopravní změnu za vhodnou a potřebnou. 

Městys Ostrov nad Oslavou – nesouhlasí s plánovanou opravou sil. II/353 Stáj – Zhoř. 
Poukazuje na plánovanou etapu opravy sil. I/37 v Ostrově nad Oslavou a na havarijní stav sil. 
II/354 v úseku od křiž. se sil. I/37 u kulturního domu směrem na Radostín nad Oslavou. 
Silniční správní úřad posoudil nesouhlas obce a vydává následující stanovisko a 
opatření: KSÚSV a ŘSD ČR s vedením objízdných tras po svých komunikacích souhlasily 
s podmínkami průběžné opravy. Za bezpečnost a plynulost provozu je odpovědná policie ČR 
DI, která vydala s vedením uzavírky souhlas. Riziko nehod nelze předjímat, policie ČR DI na 
tento apekt tvrzení obce ve svém stanovisku neupozorňuje. Zhotoviteli stavby ukládáme 
realizovat případné bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti chodců v intravilánu 
obce, které mohou zvýšeným provozem v obci nastat, a které navrhne policie ČR DI, které 
přísluší dohled nad bezpečností silničního provozu a které nazná policie za vhodné a 
potřebné.  

Město Žďár nad Sázovou – nesouhlasí s plánovanou opravou sil. II/353 Stáj – Zhoř. 
Důvodem nesouhlasu je stavba okružní křižovatky na ul. Chelčického a dojde tak k částečné 
uzavírce navržené objízdné trasy. Stavba bude probíhat na etapy s kyvadlovým provozem 
jedním jízdním pruhem – s následným tvořením kolon a dlouhou čekací dobou. Dále bude 
pokračovat rekonstrukce sil. I/37 v průtahu městem, s výraznými dopravními komplikacemi. 
Dále dojde k průniku objízdných tras pro vozidla nad 7,5 t z uzavírky sil I/37 a z uzavírky sil. 
II/353 Stáj – Zhoř v úseku mezi okružními křižovatkami a u tratě ČD. Požadujeme proto 
nařízení objízdné trasy mimo zastavěné území města. 
Silniční správní úřad posoudil nesouhlas města a vydává následující stanovisko a 
opatření: Požádal ŘSD ČR o samostatné stanovisko ve výše uvedeném návrhu a ŘSD ČR 
odsouhlasila předmětnou objízdnou trasu po sil. I/37 i pro souběh plánovaných oprav sil I. tř. 
„Rekonstrukce povrchu vozovky I/37 v Ostrově nad Oslavou“. Dále silniční správní úřad 
projednal změnu objízdné trasy mimo zastavěné území města Žďár nad Sázavou 
s negativním závěrem. Jinou vhodnou objízdnou trasu ve stávající silniční síti mimo zastavěné 
území města není možné nalézt a změnu realizovat.  

KSÚSV – souhlasí s vedením objízdné trasy po sil. II/354 v úseku průtah Ostrov nad Oslavou 
– Zahradiště – X II/602 mimo obec Netín, která je v havarijním stavu – za podmínky, že 
žadatel (zhotovitel stavby) bude po celou dobu stavby odstraňovat závady ve sjízdnosti – 
trhliny, výtluky a sjeté okraje vozovky a krajnice. 

Pokud dojde k poškození povrchů silnic, bude provedena oprava po dohovoru se správcem 
silnice. Pro zjištění poškození bude provedena pasportizace kvality povrchů objízdných tras 
před a po stavbě, která bude následně vyhodnocena pro zjištění rozsahu poškození a 
následných oprav. Pracovní místa budou instalována pouze v době provádění prací. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek a pokynů dispečera KSÚSV budou pracovní 
místa ze silnice odstraněna. Silniční správní úřad se s požadavky správce silnic 
ztotožňuje a ukládá zhotoviteli je průběžně realizovat a plnit!  

ŘSD ČR – souhlasí s vedením objízdné trasy a s užitím přelepů DZ magnetickou páskou. 
Silniční správní úřad se s požadavkem správce silnic I. tř. ztotožňuje a ukládá 
zhotoviteli použít pro zneplatnění DZ magnetické pásky!   
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Policie ČR DI – požaduje soulad s odsouhlasenou situací PDZ, soulad s platnými právními 
a technickými předpisy a vytvoření stavu srozumitelného, přehledného a nad veškerou 
pochybnost. Dopravní značky požaduje umístit tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a 
provozu na pozemních komunikacích nedocházelo k jejich pádu, vyvrácení, deformacím, 
posunutí a pootočení. 

Ostatní účastníci s navrženou uzavírkou a objízdnou trasou souhlasí! 

Zodpovědná osoba: Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel: EUROVIA CS a.s., 
Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava IČO: 01526588 

kontaktní osobou za žadatele je určen Karel David tel.: 73160164 

zodpovědná osoba dopravního značení je: ZNAKOM s.r.o. Karel Hanák tel.č.: 730892131 

V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto udělené povolení 
podle § 24 odst. 4 silničního zákona omezit nebo zrušit !!! 

Odůvodnění 

Dne 8. 2. 2022 podal žadatel žádost o uzavírku silnice II/353 a II/351 z důvodu rekonstrukce silnice II. 
tř. včetně podkladních vrstev. Z předložených dokladů, získaných podkladů pro rozhodnutí silniční 
správní úřad dospěl k závěru, že povolením uzavírky v souladu s tímto rozhodnutím, dojde k co 
nejméně negativnímu ovlivnění silničního provozu a ve věci rozhodl. 

Po projednání uzavírky dle § 24 silničního zákona dospěl silniční správní úřad k závěru, že 
při dodržení stanovených podmínek je možné žádosti vyhovět a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Poučení  o  odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se oznamuje, podat ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Magistrátu 
města Jihlavy, odboru dopravy, který jej vydal. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 
zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 
 
 
 
podepsáno elektronicky 
v z. Ing. Karel Trojan, Ph.D., v. r. 
vedoucí oddělení silničního hospodářství a komunálních služeb 
Dr. Ing. et. Ing. Lubomír Dohnal 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
Rozdělovník: 

účastníci řízení  

ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 61500 Brno, IČO 26264641 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
ŘSD ČR správa Jihlava 
Obec Arnolec 
Městys Bohdalov 
Budeč 
Obec Dobroutov 
Obec Jamné 
Obec Jersín 
Městys Kamenice 
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Obec Kozlov 
Městys Měřín 
Obec Nadějov 
Obec Netín 
Městys Nové Veselí 
Městys Ostrov nad Oslavou 
Město Polná 
Obec Radostín nad Oslavou 
Obec Rudolec 
Obec Rybné 
Obec Sazomín 
Obec Stáj 
Obec Stránecká Zhoř 
Obec Vatín 
Obec Velký Beranov 
Obec Věžnice 
Obec Vysoké Studnice 
Obec Záborná 
Obec Zhoř 
Město Žďár nad Sázavou 
Dotčené orgány státní správy: 
Policie ČR DI Jihlava 
Dále obdrží na vědomí: 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, oddělení dopravní obslužnosti, Ing. Kovář 
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Vrchlického 61, Jihlava 
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní pracoviště Jihlava, Sokolovská 2, Jihlava 
Český červený kříž v Jihlavě - dopravní záchranná služba 
ICOM transport a.s. z  
ZDAR, a.s.   
Bodos trval.pavel@bodos.cz      
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