
 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749  
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika  

 tel. 564 602 245, e-mail: posta@kr-vysocina.cz   

 

Číslo jednací: KUJI 87609/2022 

Sp. zn.: ODSH 1251/2022 PM/U 

Rozhodnutí 

 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 005, Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 v zastoupení na 
základě plné moci společností ZNAKOM s.r.o., IČO: 262 64 641, Zengrova 4, 615 00 Brno 
 
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 COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 005, Rubeška 
215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 v zastoupení na základě plné moci společností ZNAKOM 
s.r.o., IČO: 262 64 641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno (dále jen „žadatel“), 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  

 
p o v o l u j e  

 
právnické osobě: COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 005 
sídlo:    Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

úplnou uzavírku silnice první třídy I/37 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích za těchto 
podmínek: 

silnice I/37 v km: 107,200 

délka uzavírky:  cca 65 m 

termín uzavírky:  22. 10. 2022 – 23. 10. 2022 (primárně) 

 28. 10. 2022 – 30. 10. 2022 (náhradní termín) 

rozsah uzavírky:  most ev. č. 37-048 na ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 

důvod uzavírky:  oprava mostu ev. č. 37-048 (barokní most) 

a  n a ř i z u j e  o b j í ž ď k u  

po silnici I/19 přes Žďár nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Sázavu, Nové Dvory, Přibyslav, 
Stříbrné Hory a Pohled, poté po silnici I/34 přes Krátkou Ves do Ždírce nad Doubravou a zpět do 
Žďáru nad Sázavou po silnici I/37 přes Krucemburk a Vojnův Městec. 
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Veřejná linková autobusová doprava: 

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje linky 840105  bude vedena z MK 
Strojírenská – dále MK Revoluční – I/19 Brodská – Hamry nad Sázavou – Sázava – III/35011 – 
Velká Losenice – MK Velká Losenice-Vepřová – Vepřová – II/350 – Račín – otočit se na MK 
u Hotelu Leopold – obsloužit zastávku „Račín“ – dále v původní trase. (+4 km) 

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 840105/103 a 112 bude vedena 
z MK Strojírenská – dále MK Revoluční – I/19 Brodská – Hamry nad Sázavou – Sázava – 
III/35011 – Velká Losenice – obsloužit zastávku „Velká Losenice“ – MK Velká Losenice-Vepřová 
– Vepřová – II/350 – Račín – otočit se na MK u Hotelu Leopold – obsloužit zastávku „Račín“ – 
v původní trase – obsloužit zastávku „Malá Losenice,,rozc.“ – otočit se – II/350 – Přibyslav – 
obsloužit zastávku „Přibyslav,,Bechyňovo nám.“. (+-0 km) 

Spoje linek 840103 a 840125 budou ukončeny na zastávce „Žďár n.Sáz.,,Tokoz“, případně 
„Žďár n.Sáz.,,Tokoz I“. Na zastávce „Žďár n.Sáz.,,Sychrova“ na ně budou navazovat nové spoje, 
které pojedou v řádné trase linek 840125 a 840103 až na zastávku „Žďár n.Sáz.,,aut.nádr.“. 

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující případné další dotčené spoje, bez výlukového JŘ, 
bude vedena z MK Strojírenská – dále MK Revoluční – I/19 Brodská – III/35011 – Velká 
Losenice – MK Velká Losenice-Vepřová – Vepřová – II/350 – Račín  – Polnička – II/350 – dále 
v původní trase. (+17,3 km) 

Vzhledem ke komplikovanému řešení této uzavírky mohou vozidla VLOD zajišťující výše 
zmíněné nebo jiné dotčené spoje jet po jiné z výše uvedených objízdných tras, než která je 
u nich uvedena. 

Žadatel sdělí Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Oddělení dopravní obslužnosti nejpozději 
ve středu 19. 10. 2022 finální termín uzavírky. 

Pokud bude uzavírka ukončena dříve, informuje žadatel dopravce ZDAR a.s. o této 
skutečnosti telefonicky na tel.: 724 031 688 (z důvodu úspory veřejných prostředků). 

Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávky. 

Zastávky „Žďár n.Sáz.,,Brodská obch.domy“, „Žďár n.Sáz.,,Žižkova“, „Žďár n.Sáz.,,Bezručova 
stadion“, „Žďár n.Sáz.,,Bezručova u pily“, „Žďár n.Sáz.,,Tokoz“, „Žďár n.Sáz.,,Tokoz I“, „Žďár 
n.Sáz.,Stržanov“, „Polnička,,u mostku“, „Polnička,,Obecné úřad“ a „Polnička,,u křiže“ nebudou, 
po dobu trvání uzavírky obsluhovány linkou 840105. 

Zastávka „Žďár n.Sáz.,,zámek“ bude po dobu trvání uzavírky bez obsluhy. 

Žadatel je povinen označit neobsloužené zastávky informací: „Zastávka je po dobu trvání 
uzavírky bez obsluhy“. 

 

V případě jakýchkoliv změn informuje žadatel Krajský úřad Kraje Vysočina, Oddělení dopravní 
obslužnosti nejpozději 10 pracovních dnů před požadovanou změnou z důvodu zajištění 
dopravní obslužnosti. 

 

Uzavírka se dále povoluje za těchto podmínek: 

1. Uzavírka bude realizována přednostně ve dnech 22. 10. 2022 – 23. 10. 2022. Pokud 
nebude možné stavební práce provádět v uvedeném termínu, budou provedeny 
v náhradním termínu, tj. 28. 10. 2022 – 30. 10. 2022. 
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O skutečném termínu uzavírky uvědomí žadatel s dostatečným předstihem krajský 
úřad, Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Zdravotnickou záchrannou službu 
kraje Vysočina a Policii ČR (Odbor služby dopravní policie a DI Žďár nad Sázavou). 

2. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení 
přechodné úpravy provozu, které bylo vydáno 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), po 
předchozím souhlasném písemném stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
kraje Vysočina, Odboru služby dopravní policie pod č. j. KRPJ-94528-23/ČJ-2020-
1600DP-AUG ze dne 15. 9. 2022: 

 krajským úřadem pod č. j. KUJI 83981/2022, ODSH 1251/2022 PM/U ze dne 
5. 10. 2022 

 Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem dopravy pod č. j. 
OD/1301/22/LK ze dne 26. 9. 2022 

 Městským úřadem Havlíčkův Brod, odborem dopravy pod č. j. 
MHB_DOP/13262/2022/PV ze dne 22. 9. 2022 

 Městským úřadem Chotěboř, Odborem dopravy a přestupků pod č. j. MCH-
38934/2022/ODAP/BJ, SZ-MCH-8162/2022/ODAP/BJ ze dne 26. 9. 2022 

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

4. 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. 

5. 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.  

6. Za dodržení podmínek částečné uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Luboš 
Bulíček (COLAS CZ, a.s.), tel. 733 780 376 

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

8. Žadatel, prostřednictvím obce, jíž se částečná uzavírka dotýká, zajistí seznámení 
občanů s částečnou uzavírkou a vedením provozu po dobu částečné uzavírky 
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce atd.).  

9. V době uzavírky využijí vozidla IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského 
záchranného sboru a Policie ČR, nařízenou objízdnou trasu a případně další 
komunikace v dané lokalitě. 

10. 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 564 602 245 a na 
Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, PSČ 
702 00, telefonicky na 954 913 550 popř. 954 913 554 nebo e-mailem (s potvrzením 
o doručení) ndic@rsd.cz. 

11. 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. 
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V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle 
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit. 

Odůvodnění 

Dne 15. 9. 2022 obdržel krajský úřad žádost od právnické osoby COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 
005, Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 v zastoupení na základě plné moci společností 
ZNAKOM s.r.o., IČO: 262 64 641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno o povolení úplné uzavírky 
silnice první třídy I/37 v cca km 107,200 s délkou uzavřeného úseku cca 65 m na ulici Santiniho 
ve Žďáře nad Sázavou v termínu od 22. 10. 2022 do 23. 10. 2022, případně od 28. 10. 2022 do 
30. 10. 2022, z důvodu realizace opravy mostu ev. č. 37-048 na ul. Santiniho ve Žďáře nad 
Sázavou. 

Dne 3. 10. 2022 krajský úřad písemností pod č. j. KUJI 83116/2022, ODSH 1251/2022 PM/U 
oznámil zahájení řízení o povolení uzavírky a dal účastníkům řízení možnost činit své návrhy 
a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. 

Město Žďár nad Sázavou požadovalo koordinaci akce s částečnou uzavírkou silnice II/353 na ul. 
Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou. Krajský úřad uvedenou podmínku včlenil do stanovení 
přechodné úpravy provozu k povolované uzavírce, neboť koordinace se týká zejména souladu 
dopravního značení. Ostatní účastníci se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili. 

Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., 
v platném znění, kterou se zákon provádí.   

Žádost o částečnou uzavírku byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace, která má být 
částečně uzavřena tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava. 

Žádost o částečnou uzavírku byla dále projednána s obcemi, na jejichž zastavěném území má 
být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, tj. obcemi Žďár nad Sázavou, Hamry nad 
Sázavou, Sázava, Nové Dvory, Přibyslav, Stříbrné Hory, Pohled, Krátká Ves, Ždírec nad 
Doubravou, Krucemburk a Vojnův Městec. 

Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích krajský úřad posoudil navržený záměr a způsob vedení dopravy a konstatuje, že 
při dodržení stanovených podmínek lze této žádosti o povolení částečné uzavírky s navrženým 
způsobem vedení dopravy souhlasit. 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, Odboru dopravy 
a silničního hospodářství se sídlem v Jihlavě. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. 

V Jihlavě dne: 17. 10. 2022 
 
 
 
 
 
Bc. Matěj Petr 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 
elektronicky podepsáno 
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Příloha: Situace dopravního značení 

Rozdělovník:  

Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 v zastoupení na 
základě plné moci společností ZNAKOM s.r.o., IČO: 26264641, Zengrova 4, 615 00 Brno 

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 

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž 
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka): 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou 
Obec Sázava, Sázava 159, 592 11 Sázava 
Obec Nové Dvory, Nové Dvory 70, 592 12 Nové Dvory 
Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
Obec Stříbrné Hory, Stříbrné Hory 65, 582 22 Stříbrné Hory 
Obec Pohled, Revoluční 39, 582 21 Pohled 
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Krátká Ves 
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk 
Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Vojnův Městec 

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického 
46, 587 24 Jihlava 

Na vědomí (dotčené správní orgány a známí autobusoví dopravci): 
ZDAR, a.s., IČO: 469 65 815, Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 
ARRIVA autobusy a.s., IČO: 259 45 408, Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim 
Enjoy Europe, s.r.o., IČO: 070 68 808, Březenská 2466/2, 182 00 Praha 8 
Karel Mudroch, Jaroslava Seiferta 2156/8, 434 01 Most 
TRADO-BUS, s.r.o., IČO: 255 03 316, Průmyslová 159, 674 01 Třebíč 
kmko logis s.r.o., IČO: 292 90 619, Heyrovského 59/10, 635 00 Brno 
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, 1. máje 803/1, 779 00 
Olomouc 

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 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, DI, nám. 
Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou 

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 

Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
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