Váš dopis zn.:
Ze dne:

13.07.2020

Naše č.j.:

OD/929/20/LK

Vyřizuje:

Ing. Koubek

Tel.:
E-mail:

566 688 301
lubos.koubek@zdarns.cz

Datum:

14.07.2020

GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí

Účastníci řízení:
GREMIS, s.r.o., IČ: 15544451, Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou
Městys Bohdalov, Bohdalov 250, 59213 Bohdalov, IČ: 00294004

Oznámení zahájení řízení
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích) obdržel dne 13.07.2020
žádost ze dne 13.07.20020 od účastníka řízení, kterým je GREMIS, s.r.o., IČ: 15544451,
Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí o povolení
úplné uzavírky silnice III/35429 v km 6,970 – 6,990 v místě mostu ev. č. 354219-4 v obci
Bohdalov
Požadovaný termín uzavírky:

27.07.2020 – 30.10.2020

Objízdná trasa:
S ohledem na malý dopravní význam uzavírané silnice se objízdná trasa nenařizuje.
Jako objízdné trasy je možno použít obousměrně:
1. Po silnici II/388 z Bohdalova do Pokojova, dále po III/3881 z Pokojova přes Znětínek
na silnici III/34826, dále po silnici III/34826 do Pavlova, dále po III/35429 z Pavlova
přes Starý Telečkov do Bohdalova, ovšem s tím, že na silnici II/388 v úseku Bohdalov
– Pokojov je zakázána jízda vozidlům nad 3,5 t.
2. Po silnici II/353 z Bohdalova směr Chroustov, dále po silnici III/3536 do Chroustova,
dále po silnici z Chroustova do Kyjova, dále po silnici III/35431 z Kyjova do Milíkova,
dále po silnici III/34826 z Milíkova do Kyjova.
Přemístění autobusových zastávek:
Nedojde k přemístění autobusových zastávek, neboť po uzavírané silnici není vedena VLOD.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 správního řádu.
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Podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen správní řád) o z n a m u j e všem známým účastníkům řízení zahájení
řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 39 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Podle § 36 odst. 1 správního řádu mohou účastníci předmětného správního řízení činit své
návrhy. Městský úřad Žďár nad Sázavou - Odbor dopravy dává účastníkovi možnost dle § 36
odst. 3 správního řádu vyjádřit se ve lhůtě do pěti dnů ode dne doručení tohoto oznámení
k podkladům rozhodnutí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadě Žďár nad Sázavou - Odboru
dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou ve lhůtě v pondělí a středu od 8:00 hodin
do 16:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 hodin do 13:00 hodin.
Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré skutečnosti a návrhy uplatnili u
správního orgánu I. stupně, protože dle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu k novým
skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které
účastník nemohl uplatnit dříve.
Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu.

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vyzývá,
žadatele, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy odstranili nedostatek návrhu na
povolení uzavírky komunikace tím, že doložíte:
 Návrh přechodného dopravního značení
 Stanovisko Městysu Bohdalov
 Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská
1122/16, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou
 Stanovisko Krajského ředitelství Policie ČR – DI Žďár nad Sázavou
 Harmonogram prací

Usnesení
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy současně s výzvou k odstranění nedostatků
návrhu podání na povolení úplné uzavírky rozhodl takto:
Podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu se správní řízení zahájené podáním žádosti
přerušuje.
Správní orgán bude pokračovat v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení
přerušeno (§ 65 odst. 2 správního řádu).
Odůvodnění
Podaná žádost na povolení uzavírky od účastníka řízení neobsahuje všechny náležitosti
nezbytné pro vydání požadovaného povolení, proto byl žadatel vyzván k odstranění
nedostatků návrhu. Správní orgán bude pokračovat v řízení, jakmile odpadne překážka, pro
niž bylo řízení přerušeno.
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Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat
do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení
rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Žďár nad Sázavou - odboru dopravy a
bude o něm rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina. Podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy

Obdrží:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
 GREMIS, s.r.o., IČ: 15544451, Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
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):
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):
 Městys Bohdalov, Bohdalov 250, 59213 Bohdalov, IČ: 00294004
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou,
Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 01 Žďár nad Sázavou
 ZDAR a.s., Jihlavská 4, Žďár nad Sázavou
Na vědomí:
 Obec Pokojov, Pokojov 9, 59214 Pokojov, IČ: 00599697
 Obec Znětínek, Znětínek 2, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ: 00599964
 Obec Radostín nad Oslavou, Radostín n.O. 223, 594 44 Radostín n.O., IČ: 00295248
 Obec Netín, Netín 11, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ 00599611
 Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín, IČ 00545899
 Obec Kyjov, Kyjov u Černé 19, 592 14 Nové Veselí
 Obec Pavlov, Pavlov 100, 594 44 Radostín n.Osl., IČ: 00544418
 Obec Rudolec, Rudolec 47, 592 14 Nové Veselí

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz
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URL
http://www.zdarns.cz

