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Oznámení zahájení řízení a na řízení ústního jednání  
 
Krajský ú řad kraje Vyso čina, Odbor dopravy a silni čního hospodá řství, jako 
příslušný silni ční správní ú řad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) obdržel dne 6. 4. 2011 
žádost od právnické osoby COLAS CZ, a.s., I Č: 261 77 005, Ke Klí čovu 9, 190 
00 Praha 9 v zastoupení na základ ě plné moci p. Michaelou Pomaha čovou, 
provoz Ž ďár nad Sázavou (dále jen žadatel) o povolení:  
 
úplné uzavírky silnice první t řídy I/19 v km 168,004 – 168,553 (I., II., 
III. etapa -549 m) ul. Brodská ve Ž ďáru nad Sázavou v termínu od 16. 5. 
2011 do 31. 7. 2011,  
částe čná uzavírka silnice první t řídy I/19 v km 167,888 – 167,976 (II. 
etapa A levá strana ve sm ěru stani čení + II. etapa B pravá strana ve sm ěru 
stani čení -88 m) ul. Brodská ve Ž ďáru nad Sázavou v termínu od 13. 6. 2011 
do 31. 7. 2011  
úplná uzavírka silnice první t řídy I/19 v km 167,888 – 168,553 (III. etapa 
-665 m) ul. Brodská ve Ž ďáru nad Sázavou v termínu od 2. 7. 2011 do 3. 7. 
2011, v p řípad ě nep říznivých klimatických podmínek od 9. 7. 2011 do 10.  7. 
2011 z d ůvodu rekonstrukce ulice Brodská ve Ž ďáru nad Sázavou.  
 
Navržená trasa objíž ďky:  
 
-Objízdná trasa pro I., II. a III. etapu v termínu od 16. 5. 2011 do 31. 7. 
2011 pro vozidla nad 5 t bude vedena obousm ěrn ě od k řižovatky silnice I/19 
se silnicí I/37 ve Ž ďáru nad Sázavou, po silnici I/37 ulicí Dolní, 
Jungmannova, Bezru čova, Santiniho do Ždírce nad Doubravou p řes Škrdlovice, 
Karlov, Vojn ův M ěstec, a Krucemburk. Ve Ždírci nad Doubravou od k řižovatky 
silnice I/37 ul. Ž ďárská, Chrudimská se silnicí I/34 ul. Brodská, po 
silnici I/34 na k řižovatku se silnicí I/19 sm ěr Pohled p řes Krátkou Ves. Od  
křižovatky silnice I/34 se silnicí I/19 po silnici I/ 19 p řes Pohled, 
St říbrné Hory, P řibyslav, Nové Dvory, Sázavu, Hamry nad Sázavou do Ž ďáru 
nad Sázavou.  
 
-Objízdná trasa pro I. a II. etapu v termínu od 16.  5. 2011 do 31. 7. 2011 
(s výjimkou III. etapy tj. od 2. 7. 2011 do 3. 7. 2 011 nebo v p řípad ě 
nepříznivých klimatických podmínek od 9. 7. 2011 do 10.  7. 2011) pro 
vozidla do 5 t bude vedena obousm ěrn ě od k řižovatky silnice I/19 ul. 



Brodská a místní komunikace ul. Revolu ční po ulici Revolu ční, ulicí 
Okružní, ulicí Revolu ční, ulicí Strojírenská a ulicí Smetanova na 
křižovatku se silnicí I/37 ul. Brn ěnská, ul. Horní a ul. Novom ěstská kde se 
napojí na silnici I/37;  
 
tel.: 564 602 234, fax: 564 602 428, e-mail: posta@ kr-vysocina.cz, 
internet: www.kr-vysocina.cz  
I Č: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800  
 
 
-  
Objízdná trasa pro I. a II. etapu v termínu od 16. 5. 2011 do 31. 7. 2011 
(s výjimkou III. etapy tj. od 2. 7. 2011 do 3. 7. 2 011 nebo v p řípad ě 
nepříznivých klimatických podmínek od 9. 7. 2011 do 10.  7. 2011) pro 
vozidla do 5 t bude vedena od k řižovatky ulice Revolu ční, Strojírenská, 1. 
máje a ulice Kope čná po ulici Kope čná na k řižovatku se silnicí I/19 ul. 
Brodská a ul. Žižkova, kde se napojí na silnici I/1 9; bude veden zde pouze 
jednosm ěrný provoz, který je zde zaveden a obvyklý  
-Objízdná trasa pro II. etapu v termínu od 13. 6. 2 011 do 31. 7. 2011 pro 
vozidla do 5 t bude vedena v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou 
probíhat stavební práce a bude řízen sv ětelným signaliza čním za řízením  
 
-  
Objízdná trasa pro III. etapu v termínu tj. od 2. 7 . 2011 do 3. 7. 2011 
nebo v p řípad ě nep říznivých klimatických podmínek od 9. 7. 2011 do 10.  7. 
2011 pro vozidla do 5 t bude vedena obousm ěrn ě po silnici I/19 p řes Hamry 
nad Sázavou, Sázavu na k řižovatku se silnicí II/352 a dále po silnici 
II/352 na k řižovatku se silnicí III/3538 a dále po silnici III/ 3538 p řes 
Rosi čku, Mat ějov na k řižovatku se silnicí II/353 do Nového Veselí, z Nové ho 
Veselí po silnici II/353 p řes Bude č, Radonín k okružní k řižovatce silnice 
I/37 ve Ž ďáru nad Sázavou, ul. Brn ěnská a dále po silnici I/37 ulicí 
Brn ěnská a ulicí Horní na k řižovatku se silnicí I/19 ul. Žižkova, kde se 
dále napojí na silnici I/19  
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, (dále jen správní řád).  
Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu silni ční správní ú řad  
 
o z n a m u j e  
všem známým ú častník ům řízení zahájení řízení ve výše uvedené v ěci, které 
je vedeno dle ustanovení § 24 zákona o pozemních ko munikacích.  
Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako ú častník řízení 
nahlížet do spisu.  
Ve smyslu § 49 odst. 1 správního řádu na řizuje v této v ěci silni ční správní 
úřad ústní jednání, které se bude konat  
 
 
19. dubna 2011 (úterý) v 9:00 hodin  
v zasedací místnosti M ěstského ú řadu Ž ďár nad Sázavou mezi prvním a druhým 
patrem  
Podle § 36 odst. 1 správního řádu mohou ú častníci p ředmětného řízení činit 
své návrhy nejpozd ěji na tomto jednání, jinak k nim nebude p řihlédnuto. 
Krajský ú řad kraje Vyso čina, Odbor dopravy a silni čního hospodá řství dává 
účastníkovi možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjád řit se p řed 
vydáním rozhodnutí k podklad ům rozhodnutí.  
Správní orgán pou čuje ú častníky řízení o tom, aby veškeré skute čnosti a 
návrhy uplatnili u správního orgánu I. stupn ě, protože dle ustanovení § 82 
odst. 4 správního řádu k novým skute čnostem a návrh ům na provedení nových 
důkaz ů, uvedeným v odvolání nebo v pr ůběhu odvolacího řízení se p řihlédne 
jen tehdy, jde-li o takové skute čnosti nebo d ůkazy, které ú častník nemohl 
uplatnit d říve. 



Účastníci řízení jsou povinni se prokázat pr ůkazem umož ňujícím 
identifikovat jejich totožnost. Pr ůkaz musí obsahovat jméno, p říjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu. V p řípad ě právnické osoby p ředložit 
doklad oprav ňující k jednání. Dále žádáme, aby byl nejpozd ěji na tomto 
jednání p ředložen žadatelem souhlas dot čeného dopravního ú řadu, pokud si 
uzavírka vyžádá do časné p řemíst ění zastávek linkové osobní  
dopravy.  
 
V Jihlav ě dne: 12. 4. 2011  
 
Účastníci řízení dle rozd ělovníku:  
COLAS CZ, a.s., I Č: 261 77 005, Ke Klí čovu 9, 190 00 Praha 9, v zastoupení 
na základ ě plné  
moci p. Michaelou Pomaha čovou, provoz Ž ďár nad Sázavou  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 
Jihlava  
 
Číslo jednací: KUJI 29214/2011, ODSH 377/2011-Sk/U  
Číslo stránky  
 
 
Krajská správa a údržba silnic Vyso činy, p řísp ěvková organizace, Kosovská 
1122/16, 586 01  
Jihlava  
Město Ž ďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Ž ďár nad Sázavou  
Obec Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Ž ďár nad SázavouObec Karlov, Karlov 
28, 591 01 Ž ďár nad SázavouM ěstys Vojn ův M ěstec, Vojn ův M ěstec 27, 591 01 
Žďár nad Sázavou  
Městys Krucemburk, Nám ěstí Jana Zrzavého 13, 582 66 KrucemburkM ěsto Ždírec 
nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubra vou  
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 1, 582 22 P řibyslav  
Obec Pohled, Revolu ční 39, 582 21 Pohled  
Obec St říbrné Hory, St říbrné Hory 65, 582 22 P řibyslav  
Město P řibyslav, Bechy ňovo nám. 1, 582 22 P řibyslav  
Obec Nové Dvory, Nové Dvory 70, 592 12 Nížkov  
Obec Sázava, Sázava 159, 592 11 Velké Losenice  
Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 64, 591 0 1 Ž ďár nad Sázavou  
Obec Rosi čka, Rosi čka 20, 592 12 Nížkov  
Obec Mat ějov, Mat ějov 45, 592 12 Nížkov  
Městys Nové Veselí, Na M ěste čku 114, 59214 Nové Veselí  
Obec Bude č, Bude č 44, 59214 Nové Veselí  
 
Na v ědomí – k jednání jsou dále zváni: 
Městský ú řad Ž ďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 3 1 Ž ďár 
nad SázavouPolicie ČR, Krajské ředitelství policie kraje vyso čina, Dopravní 
inspektorát Ždár nad Sázavou, nám. Republiky 69, 59 1 01 Ž ďár nad 
SázavouPolicie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vyso čina, Územní odbor 
vnější služby, Dopravníinspektorát Havlí čkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 
Havlí čkův Brod  
Znakom s.r.o., Zengrova 2694/4, Brno 615 00  
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Ž ďár nad Sázavou  
 
Otisk ú ředního razítka  
 
Iveta Hájková  
úředník odboru dopravy a silni čního hospodá řství  
 
Číslo jednací: KUJI 29214/2011, ODSH 377/2011-Sk/U Číslo stránky  
 
 


