Městský úřad Telč
Odbor dopravy
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, Telč
tel. 567112411
fax 567243557

IČO 00286745, E-mail: pavel.chromy@telc.eu

Dle rozdělovníku
Naše č.j.:
MěÚ Telč 2859/2018 OD

Oprávněná úřední osoba/telefon:
Ing. Chromý/567112473

V Telči dne:
26.04.2018

Rozhodnutí
Účastníci řízení:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9,
oblast Jih, region Vysočina, Kosovská 10, 586 01 Jihlava, IČ 261 77 005
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, Jihlava, IČ 000 90 450
Město Telč
Město Třešť
Městys Batelov
Obec Hodice
Obec Nová Ves
Obec Řídelov
Obec Vanůvek
Obec Volevčice

Výrok
Městský úřad Telč, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle
§ 24 silničního zákona, rozhodl takto:
povoluje
žadateli:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9,
oblast Jih, region Vysočina, Kosovská 10, 586 01 Jihlava, IČ 261 77 005

úplnou uzavírku silnice II/112
z důvodu:

stavební akce – oprava silnice II/112 Telč – Horní Cerekev

v úseku:

Telč – Nová Ves
od křiž. II/112 x II/406 v Telči po křiž. II/112 x II/134 v Nové Vsi

termín uzavírky:

od 07.05.2018 do 15.07.2018 – dle následujících etap stavby

I. etapa
II. etapa
III. etapa

07.05.2018 – 13.05.2018
14.05.2018 – 03.06.2018
04.06.2018 – 17.06.2018

II/112 Vanůvek - Řídelov,
mimo BUS,
II/112 Telč – Řídelov
mimo BUS,
II/112 Telč – od II/406 po konec obce, úplná

IV. etapa

18.06.2018 – 15.07.2018

II/112 Řídelov – po III/13421

úplná

Navrhovaná objízdná trasa:
- obousměrně
- II/406 – Třešť – II/402 – Batelov – II/134 – Nová Ves
Délka objízdné trasy:

20 km

Během uzavírky dojde k dotčení VLOD takto:
z důvodu uzavírky silnice II/112 z Telče směrem k zastávce Telč,Laurova cihelna
1. Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy
- dopravní obsluha zastávky „Volevčice,obec“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na
stávající zastávku „Volevčice,rozc.“ pro spoj níže uvedené linky:
760470 Jihlava-Telč-Mrákotín – spoj 5
-

Dopravní obsluha zastávky „Volevčice,,rozc.I“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na
stávající zastávku „Volevčice,rozc.“ pro spoj níže uvedené linky:
760470 Jihlava-Telč-Mrákotín – spoj 5 a 18

-

Dopravní obsluha zastávky „Telč,Laurova cihelna“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna
na stávající zastávku „Volevčice,,rozc.“ pro spoj níže uvedené linky:
760470 Jihlava-Telč-Mrákotín – spoj 18

-

Dopravní obsluha zastávky „Telč,Laurova cihelna“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna
na stávající zastávku „Volevčice,rozc.I“ pro spoje níže uvedených linek provozovaných směr
Vanůvek:
760470 Jihlava-Telč-Mrákotín – spoje 36
760452 Telč-Černíč,Myslůvka-Řásná-Telč – spoje 1 a 3
340600 Dačice-Budeč-Nová Říše-Telč-Řásná – spoje 3, 2, 6, 4

2. Spoji provozovanými směr Vanov bude stávající zastávka „Telč,Laurova cihelna“ i nadále
obsloužena s tím, že předmětné spoje budou vedeny po objízdné trase přes obec Volevčice,
3. V termínu uzavírky: 4. 6. - 17. 6. 2018
Objízdná trasa VLOD bude vedena Telč – sil. II/406 – sil. III/11263 - Volevčice – sil. II/112 –
dále v původní trase. V úseku silnice II/112 mezi zastávkami Telč, Laurova cihelna a
Řídelov,rozc. bude dle žadatele umožněn průjezd vozidel veřejné linkové osobní dopravy po
celou dobu stavby.
Žadatel/zhotovitel v součinnosti dopravci a s orgány dotčených obcí zajistí informovanost obyvatel
obvyklým způsobem.

Pro povolení uzavírky se stanovují tyto podmínky:
1)

Žadatel zajistí stanovení a označení uzavírky a objížďkové trasy před jejím započetím
dopravním značením stanoveným dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
odborem dopravy Městského úřadu Telč. Žadatel zajistí udržování dopravního značení v řádném
stavu po dobu provádění prací a jeho odstranění po skončení uzavírky.
Přechodnou úpravu provozu realizuje firma Ladislav Jahoda, technické činnosti
v dopravě, Popice 82, 586 01 Jihlava, IČ 744 28 594, tel. 606758475,
a tato bude provedena v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, a technickými předpisy, zejména s TP 66 a stanovením
přechodné úpravy provozu pro vyznačení uzavírky, které vydává Městský úřad Telč, odbor
dopravy, pod č.j. Telč 2858/2018 OD.

2)

Před zahájením uzavírky si žadatel vyžádá kontrolu provedeného dopravního značení u
zdejšího úřadu.

3)

Zástupcům PČR KŘkV DI Jihlava a odboru dopravy Městského úřadu Telč zůstává vyhrazeno
právo kontroly značení a je nutno respektovat případné další pokyny těchto orgánů.

4)

Žadatel/zhotovitel je povinen nahradit případné škody, které v souvislosti s vedením objízdné
trasy vzniknou.

5)

V případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku, způsobeného předmětem
uzavírky, bude toto poškození ihned odstraněno na náklady žadatele o povolení uzavírky.

6)

Bezprostředně po skončení uzavírky bude odstraněno žadatelem jakékoliv přechodné dopravní
značení a případné nápisy na vozovce osazené a provedené z důvodu předmětu uzavírky. V
úseku silnic, které byly dotčeny předmětem objízdné trasy, bude proveden žadatelem úklid po
případném znečištění způsobené předmětem uzavírky a silniční těleso a silniční pozemky budou
uvedeny do původního stavu.

7)

Zhotoviteli stavebních prací se ukládá povinnost maximálně tuto využít práce, pokud to dovolí
technologický způsob prací, provádět v prodloužených pracovních směnách.

8)

Ze strany zhotovitele, odpovědných osob stavby, správců komunikací je nutná koordinace
s dalšími stavbami v okolí (silnice II/407 Červený Hrádek) objízdné trasy. Všechny mostní
objekty nacházející se na objízdné trase mají mít potřebnou únosnost pro převedení dopravy.

9)

Pro dostatečné zajištění BESIP bude ze strany zhotovitele možnost nasadit dostatečný počet
osob oprávněných zastavovat vozidla, tak jak to umožňuje zákon o silničním provozu.

Osobou zodpovědnou za organizování a zabezpečení stavební akce, pro kterou je uzavírka
povolována, je určen za zhotovitele prací – COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9, oblast Jih,
region Vysočina, Kosovská 10, 586 01 Jihlava, IČ 261 77 005 – Ing. Pavel Duba, tel. 733 780 342.

V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto udělené povolení podle § 24
odst. 5 silničního zákona omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Spol. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9, oblast Jih, region Vysočina, Kosovská 10,
586 01 Jihlava, IČ 261 77 005, podala žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/112 v úseku Telč –
Nová Ves, z důvodu stavby – oprava silnice II/112 Telč – Horní Cerekev v období 07.05.2018 –
15.07.2018.
Po projednání uzavírky dle § 24 silničního zákona, dospěl silniční správní úřad k závěru, že při
dodržení stanovených podmínek je možné žádosti vyhovět a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Kraje Vysočina prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu v Telči.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, odkladný účinek.

Ing. Pavel Chromý
vedoucí odboru dopravy
Rozdělovník:
účastníci řízení
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9, oblast Jih, region Vysočina, Kosovská 10, 586 01 Jihlava, IČ 261 77 005- DS
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, Jihlava - DS
Město Telč
Město Třešť – DS
Městys Batelov - DS
Obec Hodice - DS
Obec Nová Ves - DS
Obec Řídelov - DS
Obec Vanůvek – DS
Obec Volevčice - DS
Dotčený orgán státní správy:
Policie ČR, KŘ kV – DI Jihlava (k č.j. KRPJ-38382-1/ČJ-2018-160706)- DS
Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava - DS
Na vědomí
ICOM-Transport, a.s., Jiráskova 79, Jihlava – DS
ČSAD Jindřichův Hradec a.s., U nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec - DS
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava - DS
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní pracoviště Jihlava, Sokolovská 2, Jihlava - DS
Obec Řásná - DS
Ladislav Jahoda, technické činnosti v dopravě, Popice 82, 586 01 Jihlava, IČ 744 28 594 - DS

