
 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749  

ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika  

 tel. 564 602 329, e-mail: posta@kr-vysocina.cz   

 

Číslo jednací: KUJI 40892/2020 

Sp.zn.: ODSH 573/2020-Há/U 

Rozhodnutí 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Skanska a.s., IČ: 26271303, Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 v zastoupení na základě 
plné moci podnikající fyzickou osobou p. Martinem Lískou, IČO: 427 44 482, Husova 1871, 580 
01 Havlíčkův Brod 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad) 
jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních 
komunikacích), dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, po projednání žádosti od právnické osoby Skanska a.s., IČ: 26271303, Křižíkova 
682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 v zastoupení na základě plné moci podnikající fyzickou osobou 
p. Martinem Lískou, IČO: 427 44 482, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen žadatel) 
podané dne 20. 04. 2020 po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ust. § 24 
odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění rozhodl 
takto: 

p o v o l u j e 

právnické osobě: Skanska a.s., IČ: 26271303 

sídlo:   Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
      
úplnou uzavírku silnice první třídy I/19 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích za těchto 
podmínek: 

druh uzavírky:   úplná 
silnice I/19 v km:  145,070 – 145,620 
délka uzavírky:  550 m  
důvod uzavírky: úprava tělesa silnice I/19 vč. rekonstrukce živičného povrchu 

v rámci stavby „I/19 Simtany úprava tělesa silnice“ 
termín uzavírky:  od 04. 05. 2020 do 31. 10. 2020    
rozsah uzavírky: mezi obcí Pohled a Simtany, nad Simtanským rybníkem 

a  n a ř i z u j e  o b j í ž ď k u  

1) Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t z křižovatky silnic I/19 a III/03815 v obci Pohled po 
silnici I/19 na silnici I/34 obchvat Rouštany, dále po silnici I/34 do obce Krátká Ves na 
III/03421 do obce Stříbrné Hory na I/19 – obousměrně.  

2) Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t je navržena z křižovatky silnic I/19 a III/03815 
v obci Pohled po silnici I/19 na I/34 obchvat Rouštany, dále po silnici I/34 přes obec 
Krátká Ves, Nové Ransko, Ždírec nad Doubravou na silnici I/ 37 přes obec Krucemburk, 
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Vojnův Městec, Stržanov do Žďáru nad Sázavou na silnici I/19 přes obec Hamry nad 
Sázavou, Sázava, Nové Dvory, Přibyslav, Dobrá, Keřkov do Stříbrných Hor – 
obousměrně.   

3) Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu bude vedena ze silnice I/19 – 
III/03421 – Krátká Ves – I/34 – I/19 – Pohled – III/03815 – otočení na zastávce „Pohled“ 
– dále v původní trase. 

Další podmínky: 
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení dopravního 

značení, které bylo vydáno krajským úřadem 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), pod č. j. 
KUJI 39902/2020, ODSH 573/2019-Há/U ze dne 27. 04. 2020 a po projednání 
s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Územním 
odborem Havlíčkův Brod pod č. j. KRPJ-36645-1/ČJ-2020-161606-MULL ze dne 09. 04. 
2020, územním odborem Žďár nad Sázavou pod č. j. KRPJ-38554-1/ČJ-2020-161406-
DING ze dne 16. 04. 2020.  
Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objízdné trasy před jejím započetím podle 
stanovení dopravního značení na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích, které 
bylo Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem dopravy pod č. j. OD/4/20/LK ze 
dne 14. 04. 2020, Městským úřadem Havlíčkův Brod, odborem dopravy pod č. j. MHB_ 
DOP/7376/2020/JTE ze dne 20. 04. 2020 a Městským úřadem Chotěboř, Odborem 
dopravy a přestupků pod č. j. MCH-15372/2020/ODAP/BJ ze dne 17. 04. 2020. 
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání 
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje 
žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání 
uzavírky a objížďky dle § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích. 

5. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Matějka 
(Skanska a.s.) tel. číslo 731 535 267.  

6. V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávek. Konkrétní přemístění je 
následující: 
Dopravní obsluha zastávky „Stříbrné Hory,,“ bude po dobu uzavírky do vhodného a 
bezpečného místa v prostoru silnice I/19 před křižovatkou silnice III/03421 ve směru 
objízdné trasy pro spoje níže uvedených linek: 
600020 Havlíčkův Brod-Pohled-Přibyslav 
600980 Havlíčkův Brod-Přibyslav-Polná 

Po dobu trvání uzavírky nebude zastávka Pohled,Simtany, obsloužena vozidly veřejné 
linkové osobní doprav (VLOD), ale na základě domluvy stavební firmy se starostou 
Pohledu. 
Na základě požadavku Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
je z důvodu veřejného zájmu možné do výlukových jízdních řádů vložit i zastávky na 
objízdné trase nebo na jiné trase v intencích přijatého dopravního řešení  VLOD, které 
nejsou uvedené v licenci příslušné linky.  
Žadatel o uzavírku bude neprodleně informovat dopravní úřad (oddělení dopravy 
Krajského úřadu Kraje Vysočina) při jakýchkoli změnách stanovených termínů uzavírky 
(např. zkrácení termínu uzavírky, prodloužení, zcela jiné termíny stavebních prací, 
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nutnost uzavření jiné komunikace související s povolenou uzavírkou, neumožnění 
dopravní obsluhy zastávek VLOD – veřejná linková osobní doprava při částečných 
uzavírkách a další) ve stejné lhůtě minimálně pěti pracovních dnů před požadovanou 
změnou ze stejných důvodů, které jsou uvedeny výše v tomto souhlasu. 
Zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistí informování 
cestujících veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách. 

7. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky, byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a 
pozemkům. 

8. Bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky a po skončení 
uzavírky. V případě prokazatelného poškození, vzniklého v důsledku uzavírky, bude 
provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích. 

9. Před započetím uzavírky žadatel o uzavírku zajistí následující opatření: 
- Na objízdné trase silnice III/03421 bude omezena rychlost na 30 km/h v úseku od 

dopravní značky začátek obce Stříbrné Hory po křižovatku v obci u čísla popisného 
71 v obou směrech.  

- Před začátkem uzavírky bude provedena úprava objízdné trasy na silnici III/03421 – 
zpevnění krajnic. 

- Při výjezdu z obce Krátká Ves ve směru na obec Stříbrné Hory bude osazeno 
dopravní zrcadlo. 

- V městysu Krucemburk před započetím uzavírky a po skončení uzavírky bude 
provedena pasportizace kanalizačních poklopů umístěných na silnici I/37 a dále bude 
provedena pasportizace okolních nemovitostí u silnice I/37. Pasportizace bude 
předána před zahájením uzavírky a objížďky na úřad městyse. Po ukončení uzavírky 
bude svoláno místní šetření za účasti žadatele, investora stavby (Ředitelství silnic a 
dálnice ČR, Správa Jihlava) a zástupce městyse Krucemburk. V případě, že bude 
evidentní porušení některých poklopů (praskliny, zatlačené poklopy, prasklé prstence 
a okolí), bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku. 

10. V době uzavírky bude provoz vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského 
záchranného sboru a Policie ČR bude veden po objízdné trase pro vozidla do 3,5 t a 
BUS. 

11. 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 krajskému úřadu telefonicky na 564 602 329 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. 

12. 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. 

13. Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů 
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.) s řešením 
provozu v době uzavírky.  

 
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle 
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit. 
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Odůvodnění 
Dne 20. 04. 2020 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/19 v km cca 
145,070 – 145,620 v délce 550 m mezi obcí Pohled a Simtany, nad Simtanským rybníkem 
z důvodu úpravy tělesa silnice I/19 vč. rekonstrukce živičného povrchu v termínu od 04. 05. 
2020 do 31. 10. 2020. 
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., 
v platném znění, kterou se zákon provádí a byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace, 
která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Jihlava dne 27. 04. 2020 a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace dne 
16. 04. 2020. 
Dále byla žádost projednána písemně s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena 
uzavírka nebo nařízena objížďka, tj. obec Pohled, obec Stříbrné Hory, město Přibyslav, město 
Žďár nad Sázavou, městys Vojnův Městec, městys Krucemburk, město Ždírec nad Doubravou, 
obec Jitkov, obec Krátká Ves, obec Nové Dvory, obec Sázava a obec Hamry nad Sázavou. 
Obec Stříbrné Hory ve svém písemném vyjádření požadovala následující:  

-  Na objízdné trase silnice III/03421 bude omezena rychlost na 30 km/h v úseku od 
dopravní značky začátek obce Stříbrné Hory po křižovatku v obci u čísla popisného 
71 v obou směrech.  

- Před začátkem uzavírky bude provedena úprava objízdné trasy na silnici III/03421 – 
zpevnění krajnic. 

- Při výjezdu z obce Krátká Ves ve směru na obec Stříbrné Hory bude osazeno 
dopravní zrcadlo. 

Městys Krucemburk v písemném vyjádření uplatňoval následující požadavky:  
- Před započetím uzavírky a po skončení uzavírky byla provedena pasportizace 

kanalizačních poklopů umístěných na silnici I/37 a dále byla provedena pasportizace 
okolních nemovitostí u silnice I/37 v městysu Krucemburk. Pasportizace bude 
předána před zahájením uzavírky a objížďky na úřad městyse. Po ukončení uzavírky 
bude svoláno místní šetření za účasti žadatele, investora stavby (Ředitelství silnic a 
dálnice ČR, Správa Jihlava) a zástupce městyse Krucemburk. V případě, že bude 
evidentní porušení některých poklopů (praskliny, zatlačené poklopy, prasklé prstence 
a okolí), bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku 

K vyjádření obce Stříbrné Hory a městyse Krucemburk krajský úřad sděluje, že výše uvedené 
požadavky zohlednil, vyhodnotil jako opodstatněné a zapracoval do výrokové části rozhodnutí 
pod bodem č. 8. 
Krajský úřad písemností pod č. j. KUJI 39233/2020, ODSH 573/2020-Há/U ze dne 20. 04. 2020 
oznámil 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. Účastníci nepodali žádné návrhy a námitky a nevyužili 
možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích dospěl krajský úřad k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno 
této žádosti o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/19 mezi obcí Pohled a Simtany, nad 
Simtanským rybníkem z důvodu úpravy tělesa silnice I/19 vč. rekonstrukce živičného povrchu 
v termínu od 04. 05. 2020 do 31. 10. 2020, vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, 
jak je ve výroku uvedeno. 
 
 

Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, 
Odboru dopravy a silničního hospodářství. 



 

 
Č. jednací: KUJI 40892/2020, ODSH 573/2020-Há/U. 

Číslo stránky: 5 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. 
 
V Jihlavě dne 27. 04. 2020 
 
 
 
 
Iveta Hájková 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 
podepsáno elektronicky 
 
 
Rozdělovník: 
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Skanska a.s., IČ: 26271303, Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 v zastoupení na základě 
plné moci podnikající fyzickou osobou p. Martinem Lískou, IČO: 427 44 482, Husova 1871, 580 
01 Havlíčkův Brod 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní 
komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž 
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka): 
Obec Pohled, Revoluční 39, 58221 Pohled 
Obec Stříbrné Hory, Stříbrné Hory 65, 58222 Stříbrné Hory 
Město Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 
Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 59101 Vojnův Městec 
Městys Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 58266 Krucemburk 
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 58263 Ždírec nad Doubravou 
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 58222 Krátká Ves 
Obec Nové Dvory, Nové Dvory 70, 59212 Nové Dvory 
Obec Sázava, 59212 Nové Dvory, 59211 Sázava 
Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou  
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Územní 
odbor Žďár nad Sázavou  
 
Na vědomí (dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby): 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod 
Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 
Regionální úřad Olomouc Centra vojenské dopravy, tř. 1 máje 1, P.O.BOX  513, PSČ 771 00     
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32/4960, 586 04 Jihlava 4 
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01  Jihlava 
Ministerstvo dopravy Praha, odbor PK ing. Zd. Kovářová, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 
Praha 1 
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