
 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

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

Číslo jednací:  KUJI 30933/2017, Sp. Zn. ODSH 341/2017-Ma/U 

Rozhodnutí 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Eurovia CS, a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, 110 00, Praha - Nové Město 
v zastoupení na základě plné moci společností Značky Vysočina s.r.o., IČO: 015 26 588, 
Bezděkov 12, 589 01 Pavlov  
 
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 právnické osoby Eurovia CS, a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem 
Národní 138/10, 110 00, Praha - Nové Město v zastoupení na základě plné moci společností 
Značky Vysočina s.r.o., IČO: 015 26 588, Bezděkov 12, 589 01 Pavlov (dále jen žadatel), 
podané dne 12. 4. 2017 a 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: Eurovia CS, a.s.,  IČO: 452 74 924, 

sídlo:   Národní 138/10, 110 00, Praha - Nové Město 

částečnou a úplnou uzavírku silnice první třídy I/23 mezi Telčí a Strannou dle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích za těchto podmínek: 

silnice I/23 v km:  63,905 - 66,906 

druh uzavírky:   částečná a úplná  

délka uzavírky:  3001 m 

důvod uzavírky:  rekonstrukce komunikace 

termín uzavírky:  od 2. 5. 2017 do 31. 8. 2017    

rozsah uzavírky:  od konce města Telč po odbočku na Strannou, rozdělený na úseky 
následovně: 

I. Úsek Telč – křižovatka se silnicí II/403 (směr Urbanov, Stonařov) 
Oprava bude prováděna po polovinách a provoz bude řízen semafory. Bude realizován celý 
úsek najednou, tj. pravá a levá strana o délce cca 1100 metrů. 

Pouze po dobu pokládky obrusných vrstev v termínu od 15. 7. – 16. 7. 2017, případně náhradní 
termín od 22. 7. 2017 do 23. 7. 2017 bude úplná uzavírka úseku Telč – křižovatka se silnicí 
II/403 (směr Urbanov, Stonařov). 
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II. Úsek od křižovatky se silnicí II/403 – konec úsek, odbočka na Strannou: 
Silnice bude zcela uzavřena a provoz bude veden po objízdných trasách: 

Pro vozidla do 7,5 t: 
obousměrně z Telče po silnici II/112 do Nové Říše a dále po silnici II/407 do Staré Říše na silnici 
I/23 

Pro vozidla nad 7,5 tuny: 
obousměrně z Telče po silnici II/406 do Třeště a dále po silnicích II/402 a I/38 přes Stonařov na 
křižovatku se silnicí I/23 „Kasárna“ 

Pro linkové autobusy (VLOD) linek 340540, 760451, 790211, 720300: 
Obousměrně z Telče po silnici I/23 na křižovatku se silnicí II/403 a dále po silnici II/403 do 
Urbanova a dále po mísntí komunikaci přes Ořechov na silnici I/23.  

Po dobu úplné uzavírky úseku Telč – křižovatka se silnicí II/403 (směr Urbanov, Stonařov) tj. od 
15. 7. – 16. 7. 2017, případně náhradní termín od 22. 7. 2017 do 23. 7. 2017, bude VLOD 
vedena z Telče přes Mysliboř a Sedlejov do Urbanova a dále přes Ořechov na silnici I/23. 

Spoje ostatních linek budou vedeny přes Novou Říši za podmínky, že výška autobusu 
nepřekročí 3,8 m (železniční podjezd v Telči). 

Pro vozidla IZS: 
V době uzavírky bude zajištěn průjezd pouze úsekem Telč – křižovatka se silnicí II/403 – 
částečná uzavírka. Uzavřeným úsekem od křižovatky se silnicí II/403 po odbočku na Strannou 
nebude pro vozidla IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a 
Policie ČR průjezd zajištěn – překopy vozovky. 

 

Uzavírka se dále povoluje za těchto podmínek: 

1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení 
dopravního značení, 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 vyjádření Policie ČR Jihlava pod č.j.  KRPJ-42293-
2/ČJ-2017-160706 ze dne 24. 4. 2017: 

 Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství pod 
č.j. KUJI 30729/2017 ODSH 452/2017 Ma/U ze dne 24. 4. 2017  

 Městským úřadem Telč, Odborem dopravy 

 Magistrátem města Jihlavy, Odborem dopravy  

Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu 
trvání uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky. 

2. 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.  

3. Uzavírka 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. 

4. Bude provedena pasportizace objízdné trasy se zástupcem KSÚSV 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.  
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5. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se 
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle § 24 
odst. 6 zákona o pozemních komunikacích. 

6. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Odpovědnou osobou je Robert Salát 
(EUROVIA CS a.s.), tel. číslo 731 602 462. 

7. Z důvodu uzavírky dojde v souladu se souhlasem krajského úřadu č.j. KUJI 29414/2017 
– ODSH-K ze dne 21. 4. 2017 k dočasnému přemístění zastávek linkové autobusové 
dopravy následovně: 

I. etapa – úsek mezi Strannou a křižovatkou se silnicí II/403 v termínu od 2. 5. 
2017 do 31. 8. 2017 

A.1. Dopravní obsluha zastávky „Dyjice,Dolní Dvorce“ bude po dobu uzavírky dočasně 
přemístěna na stávající zastávku „Ořechov,,rozc.“ pro spoje níže uvedených linek: 
760471 Jihlava-Stará Říše-Zadní Vydří 
350540 Dačice-Nová Říše-Stará Říše-Telč 
790211 Třebíč-Stará Říše-Telč 

A.2. Dopravní obsluha zastávky „Dyjice,Stranná,rozc.“ bude po dobu uzavírky dočasně 
přemístěna na stávající zastávku „Ořechov,,rozc.“ pro spoje níže uvedených linek: 
760471 Jihlava-Stará Říše-Zadní Vydří 
350540 Dačice-Nová Říše-Stará Říše-Telč 
790211 Třebíč-Stará Říše-Telč 

A.3. Dopravní obsluha zastávky „Olšany“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na 
stávající zastávku „Stará Říše“ pro spoje níže uvedené linky: 
720255 Brno-Jindřichův Hradec-České Budějovice 

A.4. Dopravní obsluha zastávky „Ořechov,,rozc.“ bude po dobu uzavírky dočasně 
přemístěna na stávající zastávku „Stará Říše“ pro spoje níže uvedené linky: 
720255 Brno-Jindřichův Hradec-České Budějovice 

II. etapa – úsek mezi Strannou a začátkem města Telč v termínu od 15. 7. 2017 
do 16. 7. 2017 (náhradní termín od 22. 7. 2017 do 23. 7. 2017) 

A.5. Dopravní obsluha zastávky „Olšany“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na 
stávající zastávku „Stará Říše“ pro spoje níže uvedené linky: 
720255 Brno-Jindřichův Hradec-České Budějovice 

A.6. Dopravní obsluha zastávky „Ořechov,,rozc.“ bude po dobu uzavírky dočasně 
přemístěna na stávající zastávku „Stará Říše“ pro spoje níže uvedené linky: 
720255 Brno-Jindřichův Hradec-České Budějovice 

A.7. Dopravní obsluha zastávky „Telč,,Interier“ bude po dobu uzavírky dočasně 
přemístěna 
na stávající zastávku „Telč,,aut.nádr.“ pro spoje níže uvedené linky: 
760471 Jihlava-Stará Říše-Zadní Vydří 

A.8. Dopravní obsluha zastávky „Žatec“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na 
stávající zastávku „Urbanov“ pro spoje níže uvedené linky: 
760471 Jihlava-Stará Říše-Zadní Vydří. 

8. Po dobu uzavírky bude obsluhovaná stávající zastávka „Ořechov (JI)“ všemi spoji, které 
jsou provozovány v závazku veřejné služby jedoucími trasou přes obec Ořechov. Týká 
se to linek 340540, 720300, 760471 a 790211. 
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9. Žadatel, prostřednictvím provozovatelů linek veřejné linkové autobusové dopravy a 
městské autobusové dopravy zajistí informování cestujících s uzavírkou a objízdnými 
trasami a změnami ve vedení veřejné linkové autobusové dopravy způsobem v místě 
obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.). 

10. Žadatel dále zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup k sousedním 
nemovitostem a pozemkům v uzavřeném úseku.  

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 724 650 218 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. 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. 

Odůvodnění 

Dne 12. 4. 2017 podal žadatel žádost o povolení uzavírky silnice první třídy I/23 v úseku Telč – 
Stranná z důvodu rekonstrukce komunikace v termínu od 24. 4. 2017 do 30. 9. 2017. 

Dne 12. 4. 2017 č.j. KUJI 28928/2017, ODSH 452/2017 Ma/U oznámil krajský úřad zahájení 
řízení v této věci a nařídil ústní jednání. V oznámení o zahájení řízení krajský úřad uvedl návrh 
dopravního opatření po dobu uzavírky i termín uzavírky s tím, že na jednání budou s účastníky 
dohodnuty konkrétní podmínky.  

Dne 12. 4. 2017 proběhlo ústní jednání na krajském úřadě, z kterého byl pořízen protokol č.j. 
KUJI 29855/2017, ODSH 452/2017 Ma/U. Na tomto ústním jednání byly dohodnuty a 
odsouhlaseny podmínky uzavírky. Byla dohodnuta změna termínu uzavírky: od 2. 5. 2017 do 
31. 8. 2017. Objízdné trasy byly projednány dle předloženého návrhu.  

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 úplnou uzavírku byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace, která má být 
uzavřena a nařízena objížďka tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Krajská správa a 
údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, obec Ořechov. 

Vlastník komunikace, která má být uzavřena a na kterou má být nařízena objížďka, tj. obec 
Urbanov jelikož tak neučinilo, považuje silniční správní úřad žádost za projednanou. 

Žádost o úplnou uzavírku byla projednána s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena 
uzavírka a nařízena objížďka, tj. Městys Nová Říše, Obec Ořechov  

Město Telč, Obec Dyjice, Obec Zvolenovice, Obec Bohuslavice, Obec Olšany, Městys Stará 
Říše, Obec Markvartice, Obec Hodice, Město Třešť, Městys Stonařov, Obec Dlouhá Brtnice, 
Obec Hladov, Obec Otín, Obec Pavlov, Obec Nevcehle, Obec Urbanov, Obec Žatec, Obec 
Mysliboř, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, měly 
možnost na tomto jednání uplatnit svá stanoviska a návrhy, jelikož tak neučinilo, považuje 
silniční správní úřad žádost za projednanou. 
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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 uzavírky silnice I/23 v úseku Telč - Stranná 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 ČR 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:  24. 4. 2017 

 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Jiří Macura 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Eurovia CS, a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, 110 00, Praha - Nové Město 
v zastoupení na základě plné moci společností Značky Vysočina s.r.o., IČO: 015 26 588, 
Bezděkov 12, 589 01 Pavlov  
 
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 
Obec Urbanov, Urbanov 50, 588 62 Urbanov 
Obec Ořechov, Ořechov 22, 588 62 Telč 
 
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 Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
Obec Dyjice, Dyjice 20, 588 56 Telč 
Obec Zvolenovice, Zvolenovice 28, 588 56 Telč 
Městys Nová Říše, Náměstí 40, 588 65 Nová Říše 
Obec Bohuslavice, Bohuslavice 17, 588 56  Telč 
Obec Olšany, Olšany 2, 588 56 Telč 
Městys Stará Říše, Stará Říše 124, 588 67 Stará Říše 
Obec Markvartice, Markvartice 82, 588 56 Telč 
Obec Hodice, Hodice 48, 589 01 Třešť 
Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 
Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov 
Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice 
Obec Hladov, Hladov 71, 58833 Stonařov 
Obec Otín, Otín 24, 588 33 Stonařov 
Obec Pavlov, Pavlov 108, 588 33 Stonařov 
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Obec Nevcehle, Nevcehle 103, 588 62 Urbanov 
Obec Urbanov, Urbanov 50, 588 62 Urbanov 
Obec Žatec, Žatec 25, 588 62 Urbanov 
Obec Mysliboř, Mysliboř 73, 586 62 Telč 
Obec Ořechov, Ořechov 22, 588 62 Telč 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích (provozovatel 
dráhy):  
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno 
 
K jednání jsou dále zváni (dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené 
osoby): 
Policie ČR, DI Jihlava, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava 
Městský úřad Telč, odbor dopravy 
GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 21 České Budějovice 
ČSAD Jindřichův Hradec a.s., U nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec 
Tourbus, a.s., Opuštěná 4, 602 00 Brno 
TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137, 674 01 Třebíč 
ICOM Transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava 
STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, 602 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  
MD ČR Praha, odbor PK ing. Zd. Kovářová, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 
ŘSD ČR, Správa Ústecký kraj, Elišky Krásnohorské 37, 400 01 Ústí nad Labem 
ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň 
ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice 
ŘSD ČR, Správa Královéhradecký kraj, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 
ŘSD ČR, Správa Jihomoravský kraj, Šumavská 33, 656 09 Brno 
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