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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci; II/360 Třebíč - Střítež

Číslo smlouvy objednatele: 115192 
Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 892

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman,
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel11)

Zhotovitel:1.2.
Adresa:
zástupce pro věci smluvní;

ALPINE Bau CZ a.s.
Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí 
Ing. Václav Šafář, prokurista 
Jan Munzar, prokurista

zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí střediska 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0745137001 / 0800
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ 026 04 795
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
(dále jen „zhotovitel11)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo.
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2.2. Předmětem dodatku smlouvy č. 3 je změna termínu plnění díla.

2.3. Z důvodu nutné koordinace realizace stavby 11/360 Třebíč - Střítež a připravované rekonstrukce 
mostu ev. č. 351-026 v Třebíči, povolení uzavírek dotčených komunikací v nezbytném rozsahu a 
celkové obslužnosti dotčeného území bude realizace 2. úseku stavby II/360 Třebíč - Střítež zahájena 
od 1. 3. 2019. Stavba bude realizována částečně za úplné uzavírky (max. do 19. 5. 2019) a částečně 
za omezeného provozu na silnici II/360 (v úseku Třebíč - Střítež) dle požadavků a rozhodnutí Dl 
Policie ČR a příslušných správních orgánů.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, zajistit zimní 
údržbu objízdných tras. Náklady spojené se zimní údržbou objízdných tras se objednatel zavazuje 
zhotoviteli uhradit dle skutečně a účelně vynaložených, objednateli doložených, nákladů. Objednatel 
se dále zavazuje zhotoviteli uhradit skutečně a účelně vynaložené náklady spojené s dosypáním 
krajnic komunikace, které je zhotovitel povinen provést na základě rozhodnutí Městského úřadu 
Třebíč o povolení uzavírky ze dne 22. 2. 2019, konkrétně dle bodu 16 tohoto rozhodnutí (viz příloha).

Článek 3 - Změna smlouvy, termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby: po podpisu smlouvy, předpoklad 05/2018

Zprovoznění 1. úseku stavby (komunikace II/360 v km ZÚ - 0,460) 

Zprovoznění 2. úseku stavby (komunikace II/360 v km 0,460 - KÚ) 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:

do 30.11.2018 

do 30. 06. 2019 

do 30. 09. 2019

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné, 

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 

Zahájení realizace stavby: po podpisu smlouvy, předpoklad 05/2018

Zprovoznění 1. úseku stavby (komunikace II/360 v km ZÚ - 0,460) 

Zprovoznění 2. úseku stavby (komunikace II/360 v km 0,460 - KÚ)

Povolení předčasného užívání stavby (komunikace II/360 v celém rozsahu) 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

do 30. 11. 2018 

do 19. 05. 2019

do 30. 06. 2019 

do 30. 09. 2019
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Článek 4 - Závěrečná ujednání

5.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 115192 a č. zhotovitele 
2120892 ze dne 2. 5. 2018 vč. dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2018 
tímto dodatkem č. 3 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, 
kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejíchž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy.

5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

5.5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

5.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Příloha: Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/360 č. j. ODKS 13968/19-SPIS 1036/2019/PJ ze 
dne 22. 2. 2019.

V Jihlavě dne 26. 2. 2019 V Brně dne 26. 2. 2019

7° Za zhotovitele:

i : dopravy
In t Šafář
pr

Jan Munzar 
prokurista

IC: 026 04 795
DIČ: C202604795 UĎ
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MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č.j.: ODKS 13968/19-SPIS 1036/2019/PJ V Třebíči 22.02.2019

VYŘIZUJE: ING. JARMILA PROKEŠOVÁ

TELEFON: 568 896 269
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

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 ALPINE Bau CZ a.s., 
Jiráskova č.p. 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČ: 02604795 v 
řízení na základě plné moci zastoupené společností VYZNAČ, s.r.o., Srázná č.p. 5113/1, 
586 01 Jihlava 1, IČ: 01916297 (dále jen žadatel) podané dne 17.1.2019 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

povoluje

žadateli úplnou a částečnou uzavírku silnice č. 11/360 od okružní křižovatky ul. 
Znojemská za křiž. se silnicí č. 111/36063 ve Stříteži o celkové délce cca 900 m z 
důvodu provádění rekonstrukce silnice.

Termíny uzavírky: 0. etapa: úplná od 1.3. 2019 do 31.3.2019
1. etapa: úplná od 1.4. 2019 do 19.5.2019
2. etapa: částečná uzavírka od 20.5. 2019 do 30.6.2019 posuvná 
pracovní místa max. délky 50 m v celém opravovaném úseku

a nařizuje objížďku

v návaznosti na uvedené uzavírky se stanovenými objízdnými trasami:

0. etapa: obousměrně Třebíč - sil. I/23 Červená Hospoda, Štěměchy, Předín, 
Kasárna - křižovatka, dále po sil. I/38 Želetava, Litohoř, obchvat Moravské 
Budějovice směr Lažínky, odtud po sil.č. 111/4118 do Moravských Budějovic a 
po sil. 11/152 do Jaroměřic nad Rok. a po sil.č. II/360 směr Třebíč do Stříteže. 
Délka 63 km. (veškerý provoz mimo VLOD, IZS, ESKO T)

1. etapa:
- Vozidla nad 7,5 t tranzit: obousměrně z Jaroměřic nad Rok, po sil.č. 11/152 

přes Myslibořice, Račice a Hrotovice ke křiž. se sil.č. II/399, po této silnici
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Č. j.: ODKS 13968/19 - SPIS 1036/2019/PJ

směrem do Dalešic, dále po sil.č. 11/351 ke křiž. se sil.č. 11/401 a odtud přes 
Číměř do Vladislavi a po sil.č. I/23 do Třebíče. Délka 34,5 km

- Vozidla do 7,5 t tranzit: obousměrně z Jaroměřic nad Rok. po sil.č. 11/401 
přes Boňov, Lipník a Dolní Vilémovice ke křiž. se sil.č. 11/351 a po této silnici 
do Třebíče. Délka 20,8 km.

- Vozidla do 3.5 t: obousměrně po sil.č. III/36066 přes Petrůvky a Ostašov do 
Lipníka a odtud po sil.č. III/36063 do Klučová a po sil.č. 111/35118 ke křiž. se 
sil.č. 11/351 a po této silnici do Třebíče.

0. a 1. etapa - Veřejná linková autobusová doprava a IZS, ESKO T :
obousměrně po komunikaci mezi Stříteží a sil.č. 11/351, dále po sil.č. III/36063 
a MK kolem Country golf klubu na sil. č II/360. Délka 3,2 km.

2. etapa: objízdná trasa není stanovena, průjezd bude možný po volné polovině 
vozovky.

Stanovené objízdné trasy jsou vyznačeny na přiložených situacích, které jsou součástí 
tohoto rozhodnutí.

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:

1. Žadatel zajistí před zahájením prací řádné označení místa částečné a úplné uzavírky 
a vyznačení objízdných tras dle podmínek stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemní komunikaci vydaných 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 
21.2.2019 pod č.j. ODKS 13728/19 - SPIS 1036/2019/PJ, dne 22.2.2019 pod č.j. 
ODKS 13729/19 - SPIS 1218/2019/MJ, MěÚ Moravské Budějovice, odborem 
dopravy a SH dne 22.2.2019 pod č.j. MUMB/ODSH/4342/2019 a Krajským úřadem 
Kraje Vysočina, odborem dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava dne 22.2.2019 
pod č.j. KUJI 13649/2019 Ma/DZp/009 ODSH 40/2019 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 20.2.2019 pod č.j. KRPJ-21953-1/ČJ-2019-161006. Osazené 
dopravní značení bude po celou dobu platnosti rozhodnutí odpovídat výše uvedeným 
stanovením 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 
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
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s Policií ČR a po stanovení příslušných správních orgánů.
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 objízdných tras před započetím 
uzavírky a po jejím ukončení. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení uzavírky 
uvede žadatel (zhotovitel stavby) objížďkové trasy do stavu odpovídajícímu 
původnímu v dohodě s jejich správci. 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. V případě prokazatelného poškození majetku SŽDC s.o. po dobu objízdné trasy bude 
po investorovi akce požadována přiměřená náhrada: Jedná se o železniční přejezdy 
P3865 žkm 51,364, P3866 žkm 52,280, P 3868 žkm 55,467 a P3858 žkm 43,364

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

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

14. Před započetím úplné uzavírky žadatel upozorní všechny dotčené majitele 
nemovitostí a provozoven, 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,

15. Po dobu úplné uzavírky bude provoz vozidel IZS , tj. vozidel zdravotní záchranné 
služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR veden po pozemní komunikaci 
mezi Stříteží a sil.č. 11/351, dále po sil.č. III/36063 a MK kolem Country golf klubu na 
sil. č II/360. K nemovitostem od okružní křiž. po autodílnu p. Jahody bude příjezd IZS 
s omezením umožněn ve směru od Třebíče

16. Pro zajištění provozu vozidel VLOD, IZS, ESKO-T na pozemní komunikaci mezi
Stříteží a sil.č. 11/351 ie nutné zajistit dosvoání a zpevnění krainic této komunikace a
zajistit provádění zimní údržby v rozsahu iako na uzavřeném úseku sil, II/360

17. Žadatel (zhotovitel stavby) prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí 
seznámení občanů s uzavírkou a objízdnými trasami způsobem v místě obvyklým.

18. V případě, že žadatel dohodne povolení vjezdu do uzavřeného úseku v době 
uzavírky, zodpovídá za případné způsobené škody.
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19. Po dobu úplné uzavírky úseku výše uvedené silnice zajistí žadatel (zhotovitel 
stavby) bezpečnost chodců, kteří se budou pohybovat v dotčeném prostoru

20. 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

21. Za organizaci a zabezpečení celé akce zodpovídá p. Josef Mikel tel.č. 739 247 
078

22. Veřejná linková autobusová doprava
Souhlas s dočasným přemístěním zastávky Krajského úřadu Kraje Vysočina 
odboru dopravy a SH vydaný dne 18.2.2019 pod č.j. KUJ112785/2019-ODSH-K

Stávající zastávky „Střítež" a „Střítež,,rozc" budou po dobu úplné uzavírky v 
žadatelem navrženém termínu od 01. 03. 2019 do 19. 05. 2019 dočasně přemístěny 
v souladu s „Vyjádřením k uzavírce silnice č. II/360 Střítež" ze dne 18. 02. 2019 
vydaným Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru 
dopravy a silničního hospodářství. Dopravní úřad uvádí dopravce, kterých by se 
dočasné přemístění zastávek VLOD dle dostupných informací z veřejných zdrojů 
mělo týkat:

TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, 674 01 Třebíč, tel. 568 844 845,
www.tredos.cz, info@tredos.cz

TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová 159, 674 01 Třebíč - Jej kov

BK BUS, s.r.o., Jaroměřická 1120, 676 02 Moravské Budějovice, tel. 568 423 018,
www.bkbus.cz. bkbus@bkbus.cz

Podmínkou tohoto souhlasu je zajištění zimní údržby na objízdných trasách pro 
VLOD v období od 01. 03. 2019 do 31. 03. 2019!

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.

Vyjádření k uzavírce silnice č. II/360 Střítež" ze dne 18. 02. 2019 vydané 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru 
dopravy a silničního hospodářství

• Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky Střítež,,rozc., která bude po dobu 
uzavírky dočasně přemístěna na místní komunikaci v obci Střítež k domu č. p. 11 (ve 
směru z Třebíče), pro všechny níže uvedené linky a spoje.
Dále u některých spojů neobsloužíme Třebíč„Znojemská a Třebíč„Březinova, ale 
obsloužíme Třebíč„U lípy.
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TREDOS 722436 spoje č. 4, 8,12 
BK BUS 790050 spoie Č. 12,16,14
spoj č. 12- neobslouží zastávku Třebíč„Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč,,U 
lípy
spoje 11,13,16,14 nejsou v závazku Kraje Vysočina - doporučení - neobslouží 
zastávku Třebíč„Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč„U lípy 
BK BUS 790070 spoj č. 1,2
linka není v závazku Kraje Vysočina - doporučení - neobslouží zastávku 
Třebíč„Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč„U lípy 
TRADO-BUS 
790400- spoje 1,19, 17
790410 spoje č. 21,1, 27, 29, 5, 7,11,19, 13,15

u lichých spojů obsloužit nejprve zastávku Střítež (vložit časy) a pak Střítež,, rozc. 
u sudých spojů obsloužit nejprve zastávku Střítež,, rozc. a pak Střítež (vložit časy) 
spoj č. 21, 3,17, 29, 28 - neobslouží zastávku Třebíč „Znojemská a u spoje č. 3 ještě 
Třebíč,,Březinova, ale obslouží zastávku Třebíč„U lípy 
790680 spoje č. 11
spoj č. 1 - neobslouží zastávku Třebíč„Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč,, U 
lípy
790690 spoje č,„ 4, 6, 8,10,12, 20, 24,14,36,38,40,46,50,48 
790691 spoje č. 2
790692 spoje č. 102,104,106,12, 108,110,114 
790700 spoje č. 2,12, 8,14,10 
790760 spoj č. 2

• Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky Střítež,.rozc., která bude po dobu 
uzavírky dočasně přemístěna na odbavovací hrany na místní komunikaci u domů č. 
p. 89 a 79.
790410 spoje č. 17, 23,14,16

• Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky Střítež, která bude po dobu 
uzavírky dočasně přemístěna na odbavovací hrany na místní komunikaci u domů č. 
p. 89 a 79.
Dále u některých spojů neobsloužíme Třebíč„Znojemská a Třebíč„Březinova, ale 
obsloužíme Třebíč„U lípy.

TRADO-BUS 790400 spoje č. - 11, 9, 2,10
spoje č. 1, 9,19,10 - neobslouží zastávku Třebíč,, Znojemská a u spoje č. 9 ještě 
Třebíč „Březinova, ale obslouží zastávku Třebíč,, U lípy (spoj č. 19 není v závazku 
Kraje Vysočina)
TRADO-BUS 790390 spoje č. 1, 7, 2, 4
spoj č. 1 - neobslouží zastávku Třebíč,, Znojemská, ale obslouží zastávku Třebíč,, U 
lípy

23. Zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistí informování cestující 
veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
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24. 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 17.1.2019 žádost společnosti ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova č.p. 613/13, 
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1, IČ: 02604795 v řízení na základě plné 
moci zastoupené společností VYZNAČ, s.r.o., Srázná č.p. 5113/1, 586 01 Jihlava 1, IČ: 
01916297 o povolení uzavírek silnice č. II/360 od okružní křižovatky ul. Znojemská za křiž. 
se silnicí č. III/36063 ve Stříteží o celkové délce cca 900 m z důvodu provádění rekonstrukce 
silnice, v termínech úplná uzavírka od 1.3. do 19.5.2019, částečná uzavírka od 20.5. do 30.6. 
2019. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Silniční správní úřad písemností pod č.j. ODKS 12308/19 - SPIS 1036/2019/PJ ze dne 
15.2.2019 oznámil zahájení řízení a nařídil ústní jednání v předmětné věci. Účastníkům 
řízení byla dána možnost činit návrhy a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí kjeho 
podkladům.
Podaná žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 
104/1997 Sb., v platném znění, kterou se zákon provádí. Byla dne 20.2.2019 projednána 
s vlastníkem pozemní komunikace která má být uzavřena a komunikací po nichž má být 
vedena objížďka, tj. Krajem Vysočina zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 
Vysočiny, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, dne 11.2.2019 s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava

Dále byla žádost o uzavírku dne 22.2.2019 projednána s obcí na jejímž zastavěném území 
má být povolena uzavírka a nařízena objížďka tj. Městem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 
01 Třebíč, Obcí Střítež, Obcí Klučov. Ostatní obce, na jejichž zastavěném území má být 
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka měly možnost při ústním jednání uplatnit svá 
stanoviska a návrhy. Jelikož tak neučinily, považuje silniční správní úřad žádost za 
projednanou.
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 20.2.2019 č.j. KRPJ-21953-1/ČJ-2019-161006

• Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚ Třebíč, 
odborem dopravy a komunálních služeb dne 21.2.2019 č.j. ODKS 13728/19 - SPIS 
1036/2019/PJ

• Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚ Třebíč, 
odborem dopravy a komunálních služeb dne 22.2.2019 č.j. ODKS 13729/19 - SPIS 
1218/2019/M J

• Stanovení přechodné úpravy provozu vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina 
odborem dopravy a SH dne 22.2.2019 pod č.j. KUJI 13649/2019-Ma/DZp/009 ODSH 
40/2019

• Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚ Moravské 
Budějovice, odborem dopravy a SH dne 22.2.2019 č.j. MUMB/ODSH/4342/2019

• Stanovisko Města Moravské Budějovice ze dne 19.2.2019
• Souhlas s dočasným přemístěním zastávek Krajského úřadu Kraje Vysočina odboru 

dopravy a SH vydaný dne 18.2.2019 pod č.j. KUJI 12785/2019-ODSH-K
• Souhlasné vyjádření k objízdným trasám z hlediska dopravní obslužnosti Krajského 

úřadu Kraje Vysočina odboru dopravy a SH ze dne 18.2.2019
• Souhlas Správy železniční dopravní cesty státní organizace, Kounicova 26, 611 43 

Brno ze dne 11.2.2019
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• Grafické situace
• 1x Plná moc
• 2x Výpis z Obchodního rejstříku 

Během řízení byly uplatněny tyto připomínky:

Ze stanoviska Města Moravské Budějovice

1. V letošním roce bude provedena rekonstrukce mostu na ulici Havlíčkova. Přes tento most 
je naplánována objízdná trasa. Město Moravské Budějovice navrhuje, aby objízdná trasa 
vedla po silnici 11/152 a následně po 111/4118 ve směru na Lažínky s napojením na 
obchvat.

2. Za předpokladu, že nebude možné vést objízdnou trasu po námi navržené trase, 
souhlasíme s objížďkou po ulicích 1. máje, Pražská, Havlíčkova, Fibichova, Dopravní, K 
Háji, Jemnická, Husova do 30.06.2019.

3. Pro případné prodloužení povolení objížďky vydá Město Moravské Budějovice nové 
stanovisko, ve kterém uvede, zda-li bude i nadále vést objízdnou trasu přes uvedené 
ulice.

4. Město Moravské Budějovice požaduje, aby byla provedena pasportizace objízdné trasy 
se zástupcem města před započetím uzavírky a po skončení uzavírky. V případě 
prokazatelného poškození místních komunikací, vzniklého v důsledku uzavírky, bude 
provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích. Požadujeme případné náklady na opravy zahrnout do rozpočtu 
akce.

5. V případě, že na objízdné trase v období zimní údržby napadne sníh, zajistí jeho 
odklizení KSÚS.

Vypořádání se s připomínkami účastníka řízení:
Ad. 1 a 2 - Tato připomínka byla projednána s Dl PČR Třebíč a s vedením objízdné trasy po 
sil.č. 111/4118 a následně 11/152 průtah Moravské Budějovice byl vysloven souhlas. 
Připomínce se tedy vyhovuje.
Ad. 3 - objízdná trasa přes Moravské Budějovice bude vedena pouze v případě etapy 0, 
která potrvá pouze do 31.3. 2019
Ad. 4 - Provedení pasportizace objízdných tras je uvedeno v podmínkách tohoto rozhodnutí 
pod č. 10
Ad. 5 - Zimní údržba objízdných tras bude prováděna na základě objednávky zhotovitele 
stavby Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny Třebíč

Vedení objízdné trasy po sil. I/38 a I/23 v průběhu 0. etapy je požadováno Policií ČR 
z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tato trasa byla zvolena z důvodu 
zajištění dostatečné kapacity a zimní údržby v minimálně stejných nebo lepších parametrech 
než je uzavřený úsek sil.č. II/360.
Zahájení řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že od 
doby oznámení zahájení řízení po ústní jednání byly upraveny objízdné trasy, zejména 
Policií ČR navržena další objízdná trasa přes obce Petrůvky a Ostašov, byly tyto obce 
zahrnuty mezí účastníky řízení.
Po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány dle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích silniční správní úřad konstatuje, že je možno žádosti o povolení částečné a 
úplné uzavírky silnice od okružní křižovatky ul. Znojemská za křiž. se silnicí č. III/36063 ve 
Stříteží v termínu od 1.3. do 19.5. 2019 (úplná uzavírka) od 20.5. do 30.6. 2019 (částečná
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uzavírka) při dodržení stanovených podmínek vyhovět a proto po provedeném řízení rozhodl 
tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
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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'1

Ing. Jarmila Prokešová
úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Rozdělovník

Účastníci řízení:
Město Třebíč, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 
Datová schránka:
VYZNAČ, s.r.o., Srázná č.p. 5113/1, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, qkhw358
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO_R,
3qdnp8g
Městys Vladislav, Vladislav č.p. 76, 675 01 Vladislav, DS: OVM, dk3baj6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava 1, DS:
OVM_PO, zjq4rhz
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Kounicova 26, 611 43 Brno, DS: PO, 
uccchjm
Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru č.p. 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, DS: 
OVM, rzsbrd5
Město Hrotovice, nám. 8. května č.p. 1, 675 55 Hrotovice, DS: OVM, 3zebdza
Obec Račice, Račice č.p. 5, 675 55 Hrotovice, DS: OVM, yn8a9yi
Městys Dalešice, Dalešice č.p. 87, 675 54 Dalešice, DS: OVM, txya8ia
Obec Třebenice, Třebenice č.p. 58, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, uf8au3b
Obec Lipník, Lipník č.p. 106, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, 7ssbv2n
Obec Klučov, Klučov č.p. 5, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, z7hbtaw
Obec Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice č.p. 142, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM,
kz3bkqg
Obec Číměř, Číměř č.p. 50, 675 01 Vladislav, DS: OVM, mzpayjt 
Obec Střítež, Střítež č.p. 34, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, 558bgai
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Zemědělské družstvo Kožichovice, družstvo, Kožichovice č.p. 43, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, 
56cu3sm
Městys Stařeč, Jakubské náměstí č.p. 50, 675 22 Stařeč, DS: OVM, w6nbpp8 
Obec Štěměchy, Štěměchy č.p. 43, 675 27 Předín, DS: OVM, yvxbirg 
Obec Předín, Předín č.p. 243, 675 27 Předín, DS: OVM, 8k9bf8m 
Obec Želetava, Nám. Míru 1, 675 26 Želetava, DS: OVM, g2jbp62 
Obec Litohoř, Litohoř č.p. 155, Litohoř, DS: OVM, x72avy2
Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 01 Moravské Budějovice, DS: OVM, 
25dbcps
Obec Petrůvky, Petrůvky č.p. 3, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, tunawy7
Obec Ostašov, Ostašov č.p. 7, 675 52 Lipník u Hrotovic, DS: OVM, sspaufg
ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova č.p. 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
1, DS: PO, 8hyb72q

Dotčené orgány:
Datová schránka:
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 
1, DS: OVM, ntdaa7v
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
MěÚ Moravské Budějovice, odbor dopravy a SH, nám. Míru 31, 676 01 Moravské Budějovice 
1, DS: OVM, 25dbcps

Na vědomí:
Datová schránka:
Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor 
územní správy majetku Brno, Svatoplukova č.p. 84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk 
TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová č.p. 159, Jejkov, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, df772u8 
TREDOS, spol. s r.o., Žďárského č.p. 221, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, s5s78as 
BK BUS, s.r.o., Jaroměřická č.p. 1120, 676 02 Moravské Budějovice 2, DS: PO, ku3rwms 
ČAS-SERVICE a.s., Dobšická 2, 669 02 Znojmo 2, DS: PO, tijukte 
ESKO-T s.r.o., Hrotovická č.p. 232, Jejkov, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, hhf4kqm 
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického č.p. 
4843/61, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, mvwtd9x

Příloha: situace
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