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ROZHODNUTÍ 
 
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, jako příslušný silniční správní úřad, ve 
smyslu ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle zákona 
č. 500/2004 Sb., (správní řád), rozhodl o žádosti společnosti Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, p.o., Hrotovická 1102, 674 01 Třebíč, IČ: 00090450 zastoupené 
společností SIGNEX CZ Třebíč s.r.o., Na bojišti č. p. 1459/28, Nové Město, 120 00 Praha 
2, IČ: 25574850 ( dále jen žadatel) podané dne 20.5.2020 takto: 
 
dle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 odst. 5 
vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích   

 
 

p o v o l u j e 
 

žadateli úplnou uzavírku silnice č. III/4102 v úseku mezi křiž. se sil.č. III/4104 po 

Sádecký rybník  (km dle staničení 6,850-6,700) z důvodu provádění opravy propustku 

v km 6,710. 

Termín uzavírky:  od  7:00 hod. dne 8.6.2020 do 20:00 hod. dne 8.7.2020 
 

a  n a ř i z u j e  o b j í ž ď k u 
 

v návaznosti na uvedenou uzavírku se stanovenou objízdnou trasou obousměrně od 
uzavřeného úseku po sil.č. III/4102 – Čáslavice – III/4109 – Římov – II/410 – Rokytnice nad 
Rok. – III/4107 – III/4102 k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 9 km. 
 
Stanovená objízdná trasa je vyznačena na přiložené situaci, která je součástí tohoto 
rozhodnutí. 
 
Zajištění dopravní obslužnosti v době uzavírky 
Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu nebude dopravním značením vyznačena a 
povede následovně: 
Pro část spojů linky 790410: 
a) Šebkovice -III/36068 - III/36072 - Horní Újezd -III/36073 - Mikulovice - dále v původní 
trase. 
b) Čáslavice -III/4109 - Římov -II/410 - Rokytnice n. Rok. -III/4107 -III/4102 - dále v 
původní trase. 
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c) Kojetice - III/36072 - III/4102 - III/4107 - Rokytnice n. Rok. -II/410 - Římov - Čáslavice 
- Loukovice - Šebkovice. 
 
Pro část spojů linky 790420: 
a) Čáslavice - III/4102 - III/4104 - Loukovice - Šebkovice -III/36068- III/36072 - Horní 
Újezd - Kojetice - III/36072 - III/4102 - dále v původní trase. 
b) Čáslavice -III/4109 - Římov -II/410 - Rokytnice n. Rok. -III4107 -III/4102 - dále v 
původní trase. 
c) Mastník - III/4102 - III/4107 - Rokytnice n. Rok. - II/410 - Římov - III/4109 - Čáslavice - 
dále v původní trase. 
 
Pro spoj č. 6 linky 790961: 
Mastník -III/4102 - III/4107 - Rokytnice n. Rok. -II/410 - III/4109 - Čáslavice - III/4102 - 
III/4104 - Loukovice - III/4014 - Šebkovice -III/36068 -III/36077 - dále v původní trase. 
 
Pro spoje č. 1, 8 linky 790760: 
Čáslavice - III/4109 - Římov - II/410 - Rokytnice n. Rok. - III/4107 - III/4102 - dále v původní 
trase. 
 
Pro spoj č. 3 linky 790772: 
Kojetice - ÏII/36072 - III/4102 -III/4107 - Rokytnice n. Rok. - II/410 - Římov - III/4109 - 
Čáslavice - otočení - zpět po - III/4109 - Římov - II/410 Rokytnice n. Rok. - III/4107 - III/4102 
- III/36072 - Kojetice - III/36064 - Mikulovice -III/36064 - Třebíč, Slavice - otočení - zpět po 
III/36064 - Mikulovice - MK-III/36067-Výčapy. 
 
Dopravní obsluha konkrétních zastávek bude předmětem technického řešení, v závislosti na 
frekvencích cestujících. 
 
Po dobu uzavírky silnice III/4102 je nutné zajistit vhodné místo pro otáčení autobusu v 
prostoru zastávky Čáslavice. V místě otáčení autobusu nesmí stát žádná vozidla ani 
předměty, které by tomuto úkonu bránily.                                                                 
 
Během rekonstrukce silnice č. III/4102 dojde k dočasnému přemístění zastávky do vhodného 
a bezpečného místa. (viz. podmínka č. 19) 
 
                                                                 
Uzavírka se povoluje za těchto podmínek: 
                

1. Žadatel zajistí před zahájením prací řádné označení místa úplné uzavírky a objízdné 
trasy dle podmínek stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
vydaného 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) MěÚ Třebíč odborem dopravy 
a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  dne 22.5.2020 pod č.j. 
ODKS 35500/20 – SPIS 6047/2020/PJ po projednání s dotčeným orgánem Policie 
ČR - Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby, 
dopravním inspektorátem, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1 ze dne  20.5.2020 
pod č.j. KRPJ-51107-1/ČJ-2020-161006. Osazené dopravní značení bude po celou 
dobu platnosti rozhodnutí odpovídat výše uvedenému stanovení přechodné úpravy 
provozu.  

2. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení 
zabezpečuje žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání 
uzavírky a jeho okamžité odstranění po skončení uzavírky. Nutno zajistit havarijní 
službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou 
reakci na změnu dopravních podmínek.  

3. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a 
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zabezpečení podle § 39 vyhl. 104/1997 Sb. v platném znění a podle zákona o 
provozu na pozemních komunikacích. 

4. Po prvních dnech uzavírky bude vyhodnocen dopad uzavírky na dopravu. Pokud si to 
situace vyžádá, bude dopravní značení upraveno, případně doplněno po projednání 
s Policií ČR a po stanovení příslušného správního úřadu     

5. Na začátku a na konci uzavřeného úseku bude osazena orientační tabule s uvedením 
dat zahájení a ukončení uzavírky, názvu a sídla právnické osoby, na základě jejíž 
žádosti byla uzavírka povolena. 

6. Zástupcům POLICIE ČR-KŘ, policie Kraje Vysočina územní odbor vnější služby, 
dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1 zůstává vyhrazeno právo 
kontroly dopravního značení a dopravně bezpečnostního zajištění této uzavírky z 
hlediska bezpečnosti silničního provozu a je nutno respektovat případné další 
pokyny a změny tohoto orgánu. 

7. 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. 

8. Časový ani věcný rozsah uzavírky a objížďky není možno rozšiřovat. 
9. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně 

provoz na ni převedený z uzavřené pozemní komunikace dle § 24 odst. 6 zákona o 
pozemních komunikacích. 

10. Žadatel (zhotovitel stavby) provede pasportizaci objízdné trasy před započetím 
uzavírky a po jejím ukončení. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení uzavírky 
uvede žadatel (zhotovitel stavby) objízdnou trasu do stavu odpovídajícímu 
původnímu.  V případě prokazatelného poškození vzniklého v důsledku uzavírky 
bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích.  

11. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se 
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky. 

12. Před započetím uzavírky žadatel upozorní všechny dotčené majitele nemovitostí, 
kterých se bezprostředně uzavírka dotkne o provedení a době uzavírky. Svoz 
komunálního odpadu bude umožněn a zajištěn dle harmonogramu v dané lokalitě. V 
den svozu komunálního a tříděného odpadu musí být umožněn svozovému vozidlu 
příjezd k nádobám s odpadem, případně musí být kontejnery přistaveny na místo 
přístupné svozové technice a po vyprázdnění vráceny na své původní stanoviště. 

13. Prostorem uzavírky bude umožněn přístup všech vlastníkům a uživatelům 
sousedních pozemků a nemovitostí. 

14. Po dobu uzavírky bude provoz vozidel IZS , tj. vozidel zdravotní záchranné služby, 
hasičského záchranného sboru a Policie ČR veden po objízdné trase.  

15. Žadatel (zhotovitel stavby) prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí 
seznámení občanů s uzavírkou a objízdnou trasou způsobem v místě obvyklým.  

16. V případě, že žadatel dohodne povolení vjezdu do uzavřeného úseku v době 
uzavírky, zodpovídá za případné způsobené škody. 

17. Po dobu úplné uzavírky úseku výše uvedené silnice, zajistí žadatel (zhotovitel 
stavby) bezpečnost chodců, kteří se budou pohybovat v dotčeném prostoru.  

18. Pokud bude omezení provozu na pozemní komunikaci zahájeno nebo ukončeno 
v jiných termínech, než jaké 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 Městskému úřadu v Třebíči, odbor dopravy 
a komunálních služeb tel. 568 896 269 a na Národní dopravní informační centrum 
NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, 702 00 Ostrava, tel.č. 596 663 556, 
nebo  596 663 550, příp. na  e -mailovou adresu: ndic@rsd.cz  
 

19. Veřejná linková autobusová doprava 
Souhlas s dočasným přemístěním zastávky vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina 
odborem dopravy a SH dne 26.5.2020 pod č.j. KUJI 49183/2020 ODSH 272/2020 Krp. 

mailto:ndic@rsd.cz
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A.1. Dopravní obsluha zastávky „Čáslavice, ,Sádek“ bude po dobu uzavírky 

dočasně přemístěna na zastávku „Čáslavice, .Sádek zámek“ pro spoje dle 

vyjádření oddělení dopravní obslužnosti KÚ Kraje Vysočina ze dne 20. 5. 2020 níže 

uvedené linky: 

790410 Třebíč-Šebkovice 

790420 Třebíč-Čáslavice-Cidlina-Želetava 

790691 Bohušice-Horní Újezd-Třebíč 

790760 Jemnice-Třebíč 

790772 Jaroměřice n.Rok.-Mikulovice-Výčapy 

 

B) Dopravní úřad uvádí dopravce, kterých by se dočasné přemístění zastávek VLOD 

dle dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat: 

TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová 159, 674 01 Třebíč - Jejkov, tel. 568 606 602, 

www.icomtransport.cz/trado-bus/ 

 

Žadatelem navržený termín uzavírky: 8. 6. - 8. 7. 2020. 
 
Dopravní úřad dále uvádí, že 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. 
 

20. Zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistí informování cestující 
veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách. 

21. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: p. Ing. Zdeněk 
Pánek tel.č. 730 808 930 

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

 

 
Odůvodnění 

 
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako příslušný silniční správní 
úřad obdržel dne 20.5.2020 žádost společnosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,p.o., 
Hrotovická 1102, 674 01 Třebíč, IČ: 00090450 zastoupené společností SIGNEX CZ Třebíč 
s.r.o., Na bojišti č. p. 1459/28, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 25574850  o  povolení úplné 
uzavírky silnice č. III/4102 v úseku mezi křiž. se sil.č. III/4104 po Sádecký rybník  (km dle 
staničení 6,850-6,700) z důvodu provádění opravy propustku v km 6,710. Dnem podání 
žádosti bylo zahájeno správní řízení. 
Podaná 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 uzavírku byla projednána s majetkovým správcem pozemní komunikace, která má 
být uzavřena a komunikací po nichž má být vedena objížďka, tj. Krajskou správou a údržbou 
silnic Vysočiny, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč  
A dále byla projednána s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo 
nařízena objížďka tj. Městysem Rokytnice nad Rok., Obcí Římov a Čáslavice.   

 
Další doklady doložené k žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky: 

 Souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní 
odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1 ze 
dne 20.5. 2020, č.j. KRPJ-51107-1/ČJ-2020-161006  

http://www.icomtransport.cz/trado-bus/


 
Č. j.:  ODKS 34851/20 - SPIS 6047/2020/PJ 

Strana 5 (celkem 6) 

 
 

 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Třebíč, odboru 
dopravy a komunálních služeb ze dne 22.5.2020 č.j. ODKS 35500/20 – SPIS 
6047/2020/PJ 

 Souhlas s dočasným přemístěním zastávky vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina 
odborem dopravy a SH dne 26.5.2020 pod č.j. KUJI 49183/2020 ODSH 272/2020 Krp. 

 Souhlas s vedením objízdných tras pro VLOD Krajského úřadu Kraje Vysočina 
odboru dopravy a SH ze dne 20.5.2020  

 Grafická situace  

 Plná moc  
 
Silniční správní úřad oznámil dne 21.5.2020 opatřením pod č.j. ODKS 35365/20 – SPIS 
6047/2020/PJ zahájení řízení v předmětné věci a dal v souladu s ustanovením § 36 
správního řádu účastníkům řízení možnost činit své návrhy a vyjádřit se před vydáním 
rozhodnutí k jeho podkladům. Účastníci nepodali žádné návrhy a námitky a nevyužili 
možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  
Po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány dle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích silniční správní úřad posoudil navržený záměr a způsob vedení dopravy a 
konstatuje, že je možno žádosti o povolení úplné uzavírky silnice č. III/4102 v úseku mezi 
křiž. se sil.č. III/4104 po Sádecký rybník  (km dle staničení 6,850-6,700) z důvodu provádění 
opravy propustku v km 6,710 v termínu od 8.6. do 8.7. 2020, při dodržení stanovených 
podmínek vyhovět a proto rozhodl po provedeném řízení tak, jak je uvedeno ve výrokové 
části. 
 

 

Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke  Krajskému úřadu kraje Vysočina, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava, prostřednictvím odboru dopravy 
a komunálních služeb MěÚ Třebíč do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.  

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

 

 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
Ing. Jarmila Prokešová 
úředník odboru dopravy a komunálních služeb 
 
 

Rozdělovník 
 
Účastníci řízení: 
Datová schránka: 
SIGNEX CZ Třebíč s.r.o., Na bojišti č. p. 1459/28, Nové Město, 120 00 Praha 2, DS: PO, 
itt2ayg 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 
82 Třebíč, DS: PO_R, 3qdnp8g 
Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 67, 675 25 Rokytnice nad 
Rokytnou, DS: OVM, z6ib8ea 
Obec Římov, Římov č. p. 1, 675 22 Stařeč, DS: OVM, 8imbqjf 
Obec Čáslavice, Čáslavice č. p. 23, 675 24 Čáslavice, DS: OVM, fqwbryp 
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Dotčené orgány: 
Datová schránka: 
KÚ Kraje Vysočina, odb. dopravy a SH, Žižkova č. p. 1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, 
ksab3eu 
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, 
Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc 
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č. p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 
1, DS: OVM, ntdaa7v 
 
Na vědomí: 
Datová schránka: 
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického č. p. 
4843/61, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, mvwtd9x 
ESKO-T s.r.o., Hrotovická č. p. 232, Jejkov, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, hhf4kqm 
TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová č. p. 159, Jejkov, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, df772u8 
Obec Šebkovice, Šebkovice č. p. 1, 675 45 Šebkovice, DS: OVM, cvwbzx9 
Obec Horní Újezd, Horní Újezd č. p. 3, 675 22 Stařeč, DS: OVM, urabuin 
Obec Mikulovice, Mikulovice č. p. 16, 675 22 Stařeč, DS: OVM, 3pvbz9c 
Obec Kojetice, Kojetice č. p. 131, 675 23 Kojetice na Moravě, DS: OVM, cw3ax5s 
Obec Loukovice, Loukovice č. p. 43, 675 22 Stařeč, DS: OVM, gqfbf63 
Obec Mastník, Mastník č. p. 14, 675 22 Stařeč, DS: OVM, p4vj2mm 
 
 
Příloha: situace  
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