Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště

Dle rozdělovníku

| Váš dopis ze dne

| číslo jednací

| vyřizuje / telefon

SZ-MMJ/OD/19071/2021 Ing. Hynek Schimmer / 565 593 521
MMJ/OD/81986/2021-SchH
UID:Jihlvp21v00vht

| Jihlava
10. 5. 2021

Účastníci řízení:
COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany IČ: 26177005 zastoupený
firmou Ladislav Jahoda technické činnosti v dopravě, Popice 82, 58601 Jihlava tel.: 606758475, IČ
74428594 – žadatel
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Obec Pavlov

Rozhodnutí
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o pozemních komunikacích), podle § 24 a 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních
komunikacích
r o z h o d l t a k t o:
I.
povoluje
výše uvedenému žadateli
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
uzavírku silnice č. II/403 a III/4036 v Pavlově
z důvodu provedení stavebních prací
stavby „Splašková kanalizace a ČOV“
Doba uzavírky: dne od
Délka uzavírky:

17. 5. 2021 do 31. 8. 2021

II/403 km staničení 22,200 - 22,380 km
III/4036 km staničení 0,000 - 0,200 km

Objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto:
Obousměrná objízdná trasa z obce Pavlov: bude vedena z Pavlova po silnici II/403 do obce Otín
a Městys Stonařov – VPRAVO po sil. I/38 obec Dlouhá Brtnice, Hladov, křižovatka se sil. I/23 –
VPRAVO po sil. I/23 Městys Stará Říše, Olšany na křiž. sil. II/403 – VLEVO po sil. II/403 obec
Žatec, Urbanov, Nevcehle, Pavlov a zpět. Délka objízdné trasy 37,5 km.
Výše uvedená objízdná trasa navazuje na objížďku vydanou dne 10.3.2021 č.j.:SZ-MMJ/OD/7201/
2021: Z Telče po sil. I/23 obec Olšany, Stará Říše, Markvartice – VLEVO po sil. I/38 Hladov,
Dlouhá Brtnice, Stonařov, a dále do Jihlavy a zpět.

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova), 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, fax: 565 591 111
e-mail: odbor.dopravy@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

Veřejná linková doprava (VLOD) bude uzavírkou dotčena:
Po silnici II/403 a III/4036 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 (760450, 760471, 460490, 760500)
Z hlediska dopravní obslužnosti dopravní úřad souhlasí s výše uvedenou uzavírkou a navrhl
následující dopravní řešení pro vozidla VLOD:
Spoje linky 760490 a spoj 760500/15 budou vedeny ve směru z Pavlova po II/403 – Otín – II/403 –
Stonařov – I/38 – Dlouhá Brtnice dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném
řazení.
Spoje 760500/2/13 budou vedeny ve směru z Pavlova po II/403 – Otín – II/403 – Stonařov – I/38 –
Dlouhá Brtnice – a zpět po I/38 do Stonařova.
Spoje linek 760450 a 760471 budou vedeny ve směru z Pavlova – III/4066 – III/4067 – Bezděkov –
III/4067 – Panenská Rozsíčka – III/4069 – Hodice – II/406 – Telč - dále v původní trase.
V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. Tyto spoje nebudou po dobu uzavírky obsluhovat
zastávky „Nevcehle“, „Urbanov“, „Žatec“. Spoje 760471/12 a 15 nebudou navíc obsluhovat zastávku
„Dlouhá Brtnice“.
Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek:
Zastávka „Telč,,interiér“ bude pro výše uvedené spoje po dobu uzavírky dočasně přemístěna na
stávající zastávku „Telč,,aut.nádr.“.
Zastávky „Nevcehle“, „Urbanov“, „Žatec“, budou po dobu uzavírky dočasně bez obsluhy spoji linek
760450, 760471.
Zastávka „Dlouhá Brtnice“ bude po dobu uzavírky dočasně bez obsluhy spoji 760471/12 a 15.
Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a
norem na dopravní značení.
Doprava dětí z Nevcehle, Urbanova a Žatce do Základních škol v Urbanově a v Telči ve dnech
školního vyučování je navržena následovně:
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Spoje č. 3, 4, 5, 6 zajistí Kraj Vysočina u dopravce ICOM transport, a.s.
Spoje č. 1 a 2 zajistí zhotovitel !!!
Další požadavky dopravního úřadu na zhotovitele:
Dopravní úřad požaduje, aby zhotovitel projednal s obcemi Pavlov, Nevcehle, Urbanov, Žatec, Telč,
Dlouhá Brtnice navržené změny dopravní obslužnosti.
Požaduje, aby zhotovitel zajistil prostor pro otáčení autobusů v obci Nevcehle.
Požaduje, aby zhotovitel zajistil prostor pro otáčení autobusů v Pavlově po MK okolo nádrže a
III/4066.
Požaduje, aby zhotovitel zajistil navržené školní spoje č. 1 a 2 po všechny dny školního vyučování.
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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 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, Odborem dopravy
v Telči 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 MDS č.30/2001 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.
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.
Zodpovědná osoba: Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel: firma COLAS CZ,
a.s.
zodpovědná osoba žadatele je Ing. Vít Weselý tel.: 733780340
V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto udělené povolení podle §
24 odst. 4 silničního zákona omezit nebo zrušit.
II.
povoluje
výše uvedenému žadateli
podle § 25 odst. 6, písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích
zvláštní užívání silnice č. II/403 a III/4036 v Pavlově
z důvodu provedení stavebních prací
stavby „Splašková kanalizace a ČOV“
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V termínu:

dne od

17. 5. 2021 do 31. 8. 2021

V rozsahu prací:
K dotčení silnic II/403 a III/4036 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Jihlava
dojde stavbou „Pavlov – kanalizace a ČOV“, a to souběhem kanalizačního řadu v pravém jízdním
pruhu vozovky v km 22,189 až 22,375 vč. překopů pro přípojky a napojení řadů vpravo – silnice
II/403 a souběhem kanalizačního řadu v pravém jízdním pruhu vozovky v km 0,000 – 0,180 vpravo
vč. překopů vozovky pro domovní přípojka a napojení řadů – sinice III/4036, v obci Pavlov u
Stonařova. Práce budou prováděny za úplné uzavírky jednotlivých úseků silnic. Pozemky p.č.
1950/1 a 1991/4 v k.ú. Pavlov u Stonařova.
Pro zvláštní užívání se stanovují tyto podmínky:

1. Správce silnic souhlasí s užitím silnice pro provádění stavebních prací:
II/403 - v období od 17. 5. - 15. 8. 2021 na dobu celkem vč. 91 dnů
III/4036 - v období od 1. 6. - 15. 8. 2021 na dobu celkem vč. 77 dnů

2. Stavební a pomocný materiál a případný výkopek nesmí být ukládán na vozovku silnice
mimo část vymezenou dočasným záborem.

3.

Po provedení prací bude výkop zasypán propustným materiálem v souladu s TP 146
hutněným po vrstvách tl. max. 20 cm do úrovně nivelety pláně silničního tělesa. Dočasná
oprava bude provedena dle TP 146 (aktualizace 2011 - katalogový list (viz. příloha č. 2)
s přesahem konstrukčních vrstev vozovky s min. 0,5 m na obě strany zasypané rýhy požadujeme doložit protokoly o provedených zátěžových zkouškách!

4.

Konečná oprava silnice II/403 bude provedena v rámci krajské akce „II/403 – Pavlov,
průtah“.

5.

Konečná oprava silnice III/4036 bude provedena dle TP 146, a to jako celoplošná
rekonstrukce obrusné vrstvy v tl. 5 cm v šíři 1/2 vozovky silnice s podélným přesahem
min. 1 m na obě strany pracovní rýhy.

Zodpovědná osoba: Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel: firma COLAS CZ,
a.s.
zodpovědná osoba žadatele je Ing. Vít Weselý tel.: 733780340
V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí rozhodne silniční správní úřad
dle § 25 odst. 3 silničního zákona o odnětí povolení.
Silniční správní úřad může rozhodnout o změně vydaného povolení na základě odůvodněné žádosti
držitele povolení ke zvláštnímu užívání.

Odůvodnění
Dne 10. 5. 2021 podala firma COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Vysočany
IČ: 26177005 zastoupená firmou Ladislav Jahoda technické činnosti v dopravě, Popice 82, 58601
Jihlava tel.: 606758475, IČ 74428594 žádost o povolení zvláštního užívání silnice za účelem
provedení stavebních prací v silničním pozemku silnice II. a III. tř. Žádost byla doložena smlouvou
č. 72410042, uzavřenou mezi správcem komunikace a investorem stavby, kterou silniční správní úřad
považuje za souhlas vlastníka komunikací s prováděním stavebních prací.
Vzhledem k tomu, že žadatel doručil správnímu orgánu veškeré potřebné souhlasy a vyjádření,
upouští správní úřad od nařízení jednání.
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Po projednání žádosti podle § 25 zákona o pozemních komunikacích dospěl silniční správní úřad
k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno žádosti o povolení zvláštního užívání
komunikace vyhovět a rozhodl po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti rozhodnutí o povolení uzavírky silnice uvedené v části I. výroku lze podat odvolání do 15 dnů
ode dne jeho oznámení 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 odkladný účinek.
Proti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice uvedenému v části II. výroku lze podat odvolání
do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným
u Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, který jej vydal.
podepsáno elektronicky

v z. Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D. , v.r.
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:
Ladislav Jahoda technické činnosti v dopravě, Popice 82, 58601 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
obec Pavlov
dotčený orgán státní správy - do vlastních rukou
Policie ČR, Krajské ředitelství kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jihlava
na vědomí:
ŘSD ČR správa Jihlava
Obec Olšany
Městys Stará Říše
Obec Markvartice
Obec Hladov
Obec Dlouhá Brtnice
Městys Stonařov
Obec Otín
Obec Pavlov
Obec Nevcehle
Obec Urbanov
Obec Žatec
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, oddělení dopravní obslužnosti
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
Bodos s.r.o.
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