Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: MNnO 1435/15/Dop/Kob
Spisová značka: MNnO 511/14/Dop/Kob
Vyřizuje: Ing. Marie Koblížková
Telefon: 568 619 122
E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 13. 4. 2015

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad (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“) rozhodl na základě žádosti společnosti PROFISTAV
Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741 (dále jen „žadatel“) ze dne 3. 4. 2015 takto:

povoluje
žadateli
1.

zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, tj.
zvláštní užívání silnice č. II/399 v obci Jinošov z důvodu opravy komunikace po výstavbě kanalizace, viz
situace, v termínu 13. 4. 2015 – 30. 4. 2015.

2.

omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, tj.:
- částečná uzavírka silnice č. II/399 v obci Jinošov v úseku od začátku obce ve směru od Náměště nad
Oslavou v délce cca 410 m (viz situace - 2. část) v termínu 13. 4. 2015 – 30. 4. 2015. Provoz bude veden
střídavě jedním jízdním pruhem a řízen světelným signalizačním zařízením.
-

úplná uzavírka silnice č. II/399 v obci Jinošov v úseku od začátku obce po křižovatku se silnicí č. II/392
v termínu 25. 4. 2015 od 7:00 do 20 hod.
Navržená objízdná trasa: Po silnici II/392 a místních komunikacích obce Jinošov (viz situace).
Délka objízdné trasy: cca 1,7 km.

Zvláštní užívání se povoluje za těchto podmínek:
1. Žadatel je povinen na vlastní náklad zajistit před zahájením akce řádné osazení dopravního značení
stanoveného zdejším úřadem pod č.j. MNnO 1535/15/Dop/Kob dne 13. 4. 2015 podle ust. § 124 odst.1) a 6)
zák. č. 361/2000 Sb. Po skončení prací je žadatel povinen na svůj náklad značení neprodleně uvést do
původního stavu.
2. Případné škody a znečištění na komunikacích vzniklé při této akci je žadatel povinen na vlastní náklad
neprodleně odstranit.
3. Ze strany žadatele nesmí docházet k vědomému narušení životního prostředí. Rozsah zvláštního užívání musí
být omezen na nezbytně nutnou dobu.
4. Označení uzavírky a objížďky zabezpečuje žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání
uzavírky a objížďky dle § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.
5. Bude zajištěn přístup osob k sousedním nemovitostem dotčeným uzavírkou silnice.
6. 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 a 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.

___________________________________________________________________________________________
MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. : 568619111, fax: 568619101,
e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČO 00289965, bankovní spojení : Komerční banka Třebíč, č.ú. 724 -711 / 0100

č.j.: MNnO 1435/15/Dop/Kob

Strana: 2/3

Podmínky Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát,
Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč uvedené v souhlasném stanovisku č.j.: KRPJ-21280-1/ČJ-2015-161006 ze
dne 24. 2. 2015 a 1.4.2015:
- Použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí
odpovídat V.L.6.1.
- dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 a TP 133
- pokud budou probíhat práce v blízkosti křižovatek, je nutné osadit DZ č. A15 (A15 + E7b) na všechny
větve křižovatky)
- výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ
- práce realizovat tak, aby zůstal jeden pruh široký nejméně 2,75 m
- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci
na změnu dopravních podmínek, nejméně 1 x za tři dny provést kontrolu stavu PDZ
- navržená objízdná trasa musí být před spuštěním prověřena z hlediska průjezdnosti, veškeré pevné
překážky musí být odstraněny z průjezdního profilu komunikace i z prostoru bezpečnostního odstupu.
8. Odpovědnou osobou za celou akci je Ondřej Bureš, nar. 11.3.1983, PROFISTAV Litomyšl, a.s., tel.:
724 005 431.
9. 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.
10. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.
11. V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 odst. 4 zákona
o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
7.

Odůvodnění
Dne 3. 4. 2015 byla Městskému úřadu v Náměšti nad Oslavou, odboru dopravy a silničního hospodářství,
silničnímu správnímu úřadu, doručena žádost společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01
Litomyšl, IČ: 27742741, o povolení zvláštního užívání silnice II/399 v obci Jinošov, o omezení obecného užívání
silnice č. II/399 v obci Jinošov částečnou a úplnou uzavírkou, a o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích (na silnicích č. II/399, II/392 a místních komunikacích obce Jinošov) z důvodu opravy
komunikace po výstavbě kanalizace, v termínu 13. 4. 2015 – 30. 4. 2015.
Jedná se o stavební práce dle § 25 odst. 6 písm c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, přičemž bude omezeno
obecné užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
K žádosti žadatel přiložil tyto podklady pro rozhodnutí:
situaci s dopravním značením zpracovanou společností SIGNEX CZ Třebíč, s.r.o.
souhlas vlastníka dotčených pozemních komunikací, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Kosovská
16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČO: 000 90 450 ze dne 3. 5. 2015
souhlasné stanovisko k umístění přechodného dopravního značení Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč č.j.: KRPJ-21280-1/ČJ2015-161006 ze dne 24. 2. 2015 a 1.4.2015 s podmínkami uvedenými v bodě 7 tohoto rozhodnutí
Zdejší úřad dne 3. 4. 2015 pod č.j.: MNnO 1436/15/Dop/Kob oznámil zahájení řízení o vydání správního
rozhodnutí k výše uvedené akci a současně upustil od ústního jednání. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a
připomínky do tří dnů ode dne doručení. Současně byli poučeni, že po uplynutí této lhůty nebude k námitkám a
připomínkám přihlédnuto. Žádný z účastníků řízení během této lhůty neuplatnil své námitky ani připomínky. Toto
oznámení bylo na vědomí zasláno i dopravci linkové autobusové dopravy, který jezdí v úseku plánované uzavírky,
TRADO-BUS, s.r.o.. Autobusový dopravce neuplatnil žádnou připomínku.
Přechodná úprava provozu na komunikacích byla stanovena přípisem ze dne 13. 4. 2015 zdejším úřadem pod č.j.
MNnO 1535/15/Dop/Kob.
Odpovědnou osobou za celou akci je Ondřej Bureš, tel.: 724 005 431. Dopravní značení bude provedeno dle
schválené grafické přílohy společnost SIGNEX CZ Třebíč, s.r.o.
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Silniční správní úřad tuto žádost posoudil a konstatuje, že udělením povolení zvláštního užívání pozemních
komunikací a omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami, za dodržení výše uvedených podmínek,
nebudou dotčeny zájmy obecné ani zájmy ochrany komunikace. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve
výrokové části.

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 v Náměšti 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.
Případné odvolání proti rozhodnutí podejte v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal zdejšímu úřadu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a § 82 správního řádu). V případě, že takto neučiníte, budou stejnopisy
Vašeho odvolání pořízeny zdejším správním orgánem na Vaše náklady.

Ing. Marie Koblížková
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství
Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., položky 36, písm. a) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 3. 4.
2015, číslo dokladu 0022993.
Příloha:
- Situace
Obdrží:
Účastníci řízení:
PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická
1102, 674 82 Třebíč, IČO: 000 90 450
Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova
1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147
Na vědomí:
TRADO-BUS, s.r.o., Komenského náměstí 137/9, 674 01 Třebíč, IČO: 255 03 316
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 01 Jihlava, IČ: 708 85 184
Zdravotnická záchranná služba, Janáčkovo stromořadí 68, 674 01 Třebíč

___________________________________________________________________________________________
MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. : 568619111, fax: 568619101,
e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČO 00289965, bankovní spojení : Komerční banka Třebíč, č.ú. 724 -711 / 0100

