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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
o d b o r  d o p r a v y  a  s i l n i č n í h o  h o s p o d á ř s t v í 

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311 
Č.j.:BYS …/2016 DSH                                             Bystřice nad Pernštejnem 29.2.2016 
Sp.zn: SBYS 2725/2016 DSH/Ny 
 
 
Obec Věstín, Věstín 26, 592 26 Rovečné,  
v zastoupení firmy  
DoZBoS s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice 
 
 

Rozhodnutí  
(uzavírka) 

 
 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb.,                            
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o pozemních 
komunikacích", na základě žádosti obce Věstín, Věstín 26, 592 26 Rovečné, zastoupené firmou 
DoZBoS s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, podané dne 17.2.2016, po 
projednání s dotčenými orgány a organizacemi v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních 
komunikacích a Vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění následných změn a doplňků, v návaznosti na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dále ve smyslu 
zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci povolení úplné uzavírky části silnice II/387 mezi 
obcemi Vír  a Koroužné, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při  provádění prací 
spojených s kácením dřevin na sousedních pozemcích rozhodl, že 
 

povoluje 
 
úplnou uzavírku výše uvedené pozemní komunikace a dle ustanovení § 24 zákona                             
o pozemních komunikacích a § 39 Vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon                            
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, při dodržení následujících podmínek: 
a)   Popis uzavírky :   -   úplná uzavírka  
 Místo uzavírky :  -   silnice II/387 mezi obcemi Vír a Koroužné 
 Staničení uzavírky :  -   silniční km cca 1,750 – 2,050 
 Délka uzavírky :  -   0,300 km 
b)   Termíny uzavírky:  -   od 7.3.2016 do 28.3.2016 včetně vždy v denní době od 6:00 hod. 

do 16:00 hod. 
c)    Vedení objížďky: - objížďka bude vedena od místa uzavírky po silnici II/387 přes 

Koroužné do Štěpánova nad Svratkou ke křižovatce silnice II/387 se silnicí III/38722, dále 
po silnici III/38722 ke křižovatce se silnicí I/19, dále po silnici I/19 přes Lesoňovice do 
Bystřice nad Pernštejnem ke křižovatce se silnicí II/388, dále po silnici II/388 do Víru ke 
křižovatce silnice II/388 se silnicí II/387 a dále po silnici II/387 k místu uzavírky. Délka 
uzavírky cca 21,5 km. 

d) Uzavírka a objížďka bude na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích ve správním 
obvodu MěÚ Bystřice nad Pernštejnem řádně označena dopravním značením a zařízením, 
stanoveným zdejším úřadem dne 29.2.2016 pod Č.j.: Bys 2723/2016. Na silnici I/19 bude 
uzavírka označena dopravním značením a zařízením stanoveným dne 26.2.2016 Krajským 
úřadem Kraje Vysočina, odborem dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava 
pod Č.j.: KUJI 18161/2016-Ko/DZp/6 a schváleným Krajským ředitelstvím policie kraje 
Vysočina, ÚOVS – dopravním inspektorátem Žďár nad Sázavou dne 25.2.2016 pod                    
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Č.j.: KRPJ-22353-1/ČJ-2016-161406. Po ukončení uzavírky bude dopravní značení uvedeno 
neprodleně do původního stavu. 

e) Polici ČR zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení. 
f) Mimo dobu provádění kácení dřevin na sousedních pozemcích silnice II/387, tj. v době od 

18:00 hod. do 6:00 hod., bude umožněn průjezd dotčeným úsekem všem vozidlům s tím, že 
žadatel zajistí jejich bezpečný průjezd s ohledem na činnosti vykonávané v denní době 
(např. ochrana před padáním kamení a dřevin na dotčenou pozemní komunikaci, …). 

g) Budou dodrženy podmínky majetkového správce silnice II/387, tj. Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Jihlava stanovené ve vyjádření ze dne 25.2.2016 
vydaného pod zn. KSAUSVPO1/1419/2016 a ve smlouvě č. 75460010 ze dne 25.2.2016. 

h) Zásahovým vozidlům provádějícím zimní údržbu v místě uzavírky bude operativně 
umožněn průjezd.  

i) 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 oznámí neprodleně zdejšímu silničnímu správnímu úřadu. 

j) Žadatel prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem 
v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce apod.) s řešením provozu v době 
uzavírky. 

k) Vedení veřejné linkové osobní dopravy: - vozidlům veřejné linkové osobní dopravy bude 
umožněn průjezd uzavřeným úsekem silnice II/387 v časových polohách dle schválených 
jízdních řádů po celou dobu uzavírky. 

l) Odpovědná osoba:  Petr Janoušek, starosta obce Věstín, tel. 604372583. 
m) V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad v souladu                    

s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích udělené povolení omezit nebo zrušit.  
 
 Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích odkladný účinek.  
 

Odůvodnění 
Obec Věstín, Věstín 26, 592 26 Rovečné, v zastoupení firmy DoZBoS s.r.o., IČ 29372381, 

Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, požádala dne 17.2.2016  o úplnou uzavírku části silnice 
II/387 mezi obcemi Vír a Koroužné z důvodu provádění kácení dřevin na sousedních pozemcích. 

Zdejší úřad zahájil dnem 17.2.2016  řízení ve věci a dne 17.2.2016  oznámil zahájení řízení 
všem známým účastníkům, s výzvou k uplatnění svých případných návrhů a připomínek ve věci.  

Pro uvedenou uzavírku bylo dne 29.2.2016  vydáno zdejším úřadem stanovení přechodné 
úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích ve správním obvodu MěÚ 
Bystřice nad Pernštejnem a dne 26.2.2016 bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnici I/19 a to Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem dopravy a silničního hospodářství, 
Jihlava.  

Dne 25.2.2016 vydalo souhlasné stanovisko s uzavírkou a objížďkou Krajské ředitelství policie 
kraje Vysočina, dne 25.22016 vyla souhlas ve věci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace, Jihlava a dne 25.2.2016 vydalo souhlas s vedením objížďky Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, správa Jihlava.  Dne 20.2.2016 vydala písemný souhlas ve věci obec Koroužné, 
dne 19.2.2016 městys Štěpánov nad Svratkou, dne 19.2.2016 město Bystřice nad Pernštejnem                 
a dne 24.2.2016 obec Vír. Ostatní účastníci v rámci řízení žádné námitky ani připomínky                      
u správního úřadu neuplatnili. 

Zdejší správní úřad předloženou žádost posoudil na základě všech příloh a znalosti dotčeného 
místa a došel k závěru, že na výše uvedeném úseku silnice II/387 v silničním                                    
km cca 1,750 – 2,050  nelze po dobu kácení dřevin na sousedních pozemcích zachování plného 
silničního provozu. Po dohodě s žadatelem o uzavírku a majetkovým správcem silnice II/387 byl 
umožněn průjezd uzavřeným úsekem zásahovým vozidlům provádějícím zimní údržbu. Dále 
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v rámci řízení byl umožněn průjezd vozidel veřejné linkové dopravy v časových polohách dle 
schválených jízdních řádů. 

Dále správní úřad uložil žadateli povinnost zajistit prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka 
dotýká, seznámení občanů způsobem v místě obvyklým s řešením provozu v době uzavírky.  
Uložil žadateli také povinnost, že v případě, pokud 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 oznámí neprodleně zdejšímu silničnímu správnímu úřadu. 

Jelikož žádost o povolení úplné uzavírky silnice byla doložena všemi náležitostmi, potřebnými 
k vydání požadovaného rozhodnutí, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.  

 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení,                             

ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u Městského úřadu Bystřice 
nad Pernštejnem, odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 
 
  
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO  RAZÍTKA 
                  Bc. Jiří Daniel 

          vedoucí odboru dopravy  
          a silničního hospodářství 

            MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
Za správnost vyhotovení: Jiří Nykodým 

 
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden  stejnopis. 
 
Nebyl-li adresát písemnosti zastižen, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné 

provozovně držitele poštovní licence a nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů                  
od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den oznámení. 
 
Obdrží : 
DoZBoS s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice – IDDS  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava – IDDS 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava – IDDS   
Obec Koroužné – IDDS  
Obec Vír – IDDS 
Městys Štěpánov nad Svratkou – IDDS  
Město Bystřice nad Pernštejnem 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství – IDDS  
Police ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚOVS-DI Žďár nad Sázavou – IDDS  
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina – IDDS  
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – IDDS  
ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou – IDDS  
Milan Šauer, Vír 261, 592 66 
 
 
Vyřizuje: Jiří Nykodým, tel. 566590326, e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz 
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