Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor dopravy a vnitřních věcí
Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Milan Plocek
Brodská 1973
59101 Žďár nad Sázavou

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Nové Město na Moravě

MUNMNM/21 026/20 19/5

Drdlová!566598375
marta.drdlova@meu.nmnm.cz

Dne: 9.7.2019

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY

Výroková část:
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písmo 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 12.6.2019 podal
Milan Plocek, IČO 18798489, Brodská 1973, 591 01 Žd'ár nad Sázavou (dále jen "žadatel"), a na
základě tohoto přezkoumání a po projednání s vlastníkem komunikace, která má být uzavřena, a
s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka a s obcí, na jejímž zastavěném území
má být povolena uzavírka nebo nařízena objížd'ka a s příslušným orgánem Policie ČR, podle § 24 zákona
o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádosti a
povoluje
uzavírky silnic a nařizuje objížďky.

I.etapa
a)

Popis uzavírky: úplná krátkodobá uzavírka silnice II135415 ulice Nezvalova v Novém Městě na Moravě.
Objízdná trasa: po silnici II1360 ul. Soškova - místní komunikaci ul. Nádražní - silnici II1354 ul.
Křičkova v Novém Městě na Moravě a opačně.
Termín: 1.8.2019 v době 8:00 hod. -17:30 hod.
b)
Popis uzavírky: částečná krátkodobá jednosměrná uzavírka silnice 1II353 - IIII35413 - II1354, ve směru
Sněžné - Krátká - Kadov - Kuklik - křiž. VříŠť.
Objízdná trasa: ve směru závodu po silnici II1354 - IIII35413 - II1353, ve směru: křiž. Vříšť - Kuklík
Kadov - Krátká - Sněžné.
Termín: l.8.2019 v době od 13:30 do 16:15 hod.
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lI.etapa
Popis uzavírky: částečná krátkodobá jednosměrná uzavírka silnice lI/353 - lI/354 - llI/35726llIl35321 ve směru Daňkovice - Sněžné - Vříšt' - Líšná - Jirnramovské paseky - Javorek.
Objízdná trasa: po silnici llIl35321 - III35726 - IIl354 - lI/353, ve směru: Javorek - Jirnramovské
Paseky - Líšná - Vřít' - Sněžné - Daňkovice ..
Termín: 2.8.2019 v době 12:00 hod. - 16:00 hod.

Důvod: cyklistický závod "VYSOČINA 2019".

Vozidlům veřejné linkové osobní dopravy a IZS budu umožněn průjezd

uzavírkou.

Pro povolení uzavírky a nařízení objížd'ky se stanovují 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, ve znění pozdějších předpisů.
2. Přechodné dopravní značení pro omezení provozu na objížďkové trase dle § 77 zákona Č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů stanovil Městský úřad Nové
Město na Moravě dne 3.7.2019 na základě stanoviska Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár
nad Sázavou ze dne 6.6.2019 pod č.j.: KRPJ-64749-1/ČJ-2019-161406-DING.
3. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky, Po skončení uzavírek bude
dopravní značení uvedeno do původního stavu.
4. Na začátku uzavírek bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na jejíž žádost se uzavírka
povoluje.
5. Budou dodrženy podmínky správce místní komunikace, tj. Město Nové Město na Moravě, odbor
správy majetku města, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě ze dne 8.7.2019
č.j.:MUNMNM/22849/2019
6. 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.
7. Akce bude probíhat tak, aby byl zajištěn přístup k sousedním nemovitostem, a aby byl k nim co
nejméně omezen příjezd.
8. Žadatel 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.
9. 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 bezodkladně sdělí Městskému úřadu Nové
Město na Moravě, odboru dopravy a vnitřních věcí na tel.č. 566 598 375 a na Národní dopravní
informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky
596663 556 popř. 596663 550, nebo e-mailem(spotvrzenímodoručení)ndic@rsd.cz.
10.Za provádění prací zodpovídá: Milan Plocek, rčo 18798489, Brodská 1973, 591 01 Žďár nad
Sázavou, tel.: 607607289.
Odvolám proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Milan Plocek, Brodská 1973, 59101 Žďár nad Sázavou
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Krajské ředitelství Policie Kraje
Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, Město Nové Město na Moravě, Obec
Kadov, Městys Sněžné, Obec Kuklík, Obec Javorek, Obec Nový Jimramov, Obec Líšná, Městys Sněžné,
Obec Daňkovice, Obec Javorek, Město Nové Město na Moravě, odbor správy majetku města, Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, správa Jihlava

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 12.6.2019 žádost o povolení úplné a částečné uzavírky silnice Důvodem uzavírky je
cyklistický závod VYSOČINA 2019.
Písemností ze dne 1.7.2019 bylo oznámeno zahájení řízení v předmětné věci s možností, že mohou
účastníci předmětného správního řízení činit své návrhy a byla dána účastníkům možnost vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.
Žadatel předložil stanovisko správce silnic, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení technicko-správní, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad
Sázavou ze dne 16.5.2019 zn.:KSAUSVP01l5589/2019. Dále předložil vyjádření obcí, na jejich území
bude uzavírka nebo objízdná trasa, tj. Obec Líšná, Obec Daňkovice, Obec Javorek, Obec Kadov, Obec
Kuklík, Městys Sněžné.
Žadatel předložil stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žd'ár
nad Sázavou, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69,591 20 Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát,
nám. Republiky 69, 591 20 Žd'ár nad Sázavou ze dne 6.6.2019 č.j.:KRPJ-64749-1/ČJ-2019-161406DING a stanovisko Policejního prezidia České republiky, Ředitelství služby dopravní policie, Strojnická
27,17089 Praha ze dne 23.5.2019 č.j.:PPR-15154-1/ČJ-2019-990440.
Správce místní komunikace, tj. Město Nové Město na Moravě, odbor správy majetku města, Vratislavovo
náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě vydal stanovisko s podmínkami dne 8.7.2019
č.j. :MUNMNM/22849/2019.
Silniční správní úřad v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích dbá, aby uzavírka byla
vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska
provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních komunikacích dospěl
Městský 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 uzavírky 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 Kraje
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

Martina Fidlerová
Zástupce vedoucího odboru dopravy a vnitřních věcí

