
 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749  
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika  

 tel. 564 602 329, e-mail: posta@kr-vysocina.cz   

 

Číslo jednací: KUJI 36727/2020 

Sp.zn.: ODSH 512/2020-Há/U 

Rozhodnutí 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 11000  
 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad) 
jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních 
komunikacích), dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, po projednání žádosti od právnické osoby Správa železnic, státní organizace, IČO: 
70994234, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 (dále jen žadatel) podané dne 
25. 03. 2020 po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ust. § 24 odst. 2 zákona o 
pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění rozhodl t a k t o: 

p o v o l u j e 

právnické osobě: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234 

sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
      
úplnou uzavírku silnice první třídy I/37 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích za těchto 
podmínek: 
druh uzavírky:   úplná 
silnice I/37 v km cca:  84,468 – 84,480 
délka uzavírky:  10 m 
důvod uzavírky:  oprava železničního přejezdu P5282 
termín uzavírky:  od 20. 04. 2020 do 30. 04. 2020    
rozsah uzavírky: Ždírec nad Doubravou, ul. Chrudimská (směr Pardubice) 

a  n a ř i z u j e  o b j í ž ď k u  

Objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena obousměrně od uzavřeného úseku po silnici 
I/37 na křižovatku se silnicí I/34 ve Ždírci nad Doubravou (ul. Chrudimská a ul. Brodská), dále po 
silnici I/34 přes místní části Kohoutov, Benátky a Chlum až do Hlinska, dále z Hlinska vlevo po 
silnici II/343 přes obce Rváčov a Svatý Mikuláš do Trhové Kamenice a dále vlevo po silnici I/37 
přes Údavy až k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 30 km. 
 
Objízdná trasa pro IZS (integrovaný záchranný systém) bude vedena ze silnice I/34 ul. 
Brodská ve Ždírci nad Doubravou po místní komunikaci ul. Pilská přes areál společnosti Stora 
Enso Wood Products Ždírec s.r.o., kde se napojí na silnici I/37. 
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Objízdná trasa obousměrná pro vozidla veřejné linkové osobní dopravy (VLOD): 
ve směru do Trhové Kamenice, bude vedena ze Ždírce nad Doubravou – dále I/34 – Hlinsko – 
II/343 – Trhová Kamenice – dále v původní trase. 
 
Obousměrná objízdná trasa pro ostatní vozidla VLOD bude vedena ze Ždírce nad 
Doubravou – dále I/34 – Hlinsko – II/343 – III/3436 – Všeradov - I/37 – Údavy – I/37 – dále 
v původní trase. 
 

Pokud před zahájením nebo v době trvání uzavírky dojde k obnovení provozu linky 600660, tak 
tato linka nebude, po dobu trvání uzavírky obsluhovat zastávku „Ždírec n.Doubr,Údavy“. 
  
Na základě dohody s firmou Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. bude objízdná trasa pro 
spoj 600350/11 vedena ze silnice I/37 – areál firmy Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. - 
MK Pilská –– I/34 – dále v původní trase. 
  
 Vzhledem k délce objízdné trasy budou zastávky „Ždírec n.Doubr.,,cukrárna DIPP“, „Ždírec 
n.Doubr.,,rozc.k žel.st.“, „Ždírec n.Doubr.,,žel.st“. a „Ždírec n.Doubr.,,ZŠ“ obslouženy pouze 
spoji 600350/2, 11, 15. Ostatní spoje budou ukončeny/zahájeny na zastávce „Ždírec 
n.Doubr.,Horní Studenec,střed“, případně na zastávce „Ždírec n.Doubr.,Horní Studenec,hřbitov“ 
(spoje 600350/3, 7, 10 a 600340/1, 3, 4). Spoj 600340/1 bude po obsloužení zastávek 
„Slavíkov,Dolní Vestec“ a „Slavíkov, Horní Vestec“  ukončen v zastávce „Slavíkov,,“, kde na něj 
bude navazovat spoj 600350/6 do Chotěboře. Spoj 600340/2 bude po dobu trvání této uzavírky 
zrušen. 
  
Spojení z dotčených obcí do Ždírce nad Doubravou bude primárně zajištěno s přestupem na 
vlak nebo autobus v zastávce „Chotěboř,,žel.st.“. 
  
Pro spoje, které se budou otáčet na zastávce „Ždírec n.Doubr.,Horní Studenec,střed“,, 
požadujeme, v místě křížení silnice III/34416 s MK, umístit značku zákaz zastavení, aby bylo 
zajištěno bezpečné otáčení autobusů. 
 
Další podmínky: 

1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení dopravního 
značení, které bylo vydáno krajským úřadem 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), pod č. j. 
KUJI 34956/2020, ODSH 512/2020-Há/U ze dne 07. 04. 2020 a po projednání 
s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Územním 
odborem Havlíčkův Brod pod č. j. KRPJ-33355-1/ČJ-2020-161606-MULL ze dne 24. 03. 
2020.  
Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objízdné trasy před jejím započetím podle 
stanovení dopravního značení na silnicích I/34 a I/37, které bylo vydáno dle své 
příslušnosti Krajským úřadem Pardubického kraje, ODSH pod č. j. KrÚ 29132/2020-Ky 
SpKrÚ 26066/2020 ze dne 08. 04. 2020. 
Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objízdné trasy před jejím započetím podle 
stanovení dopravního značení na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích, které 
bude vydáno Městským úřadem Chotěboř, Odborem dopravy a přestupků a Městským 
úřadem Hlinsko, stavebním úřadem – úsekem silničního hospodářství.  
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání 
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky. 
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2. 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. 

3. 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.  

4. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje 
žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání 
uzavírky a objížďky dle § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích. 

5. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: paní Ilona 
Rychlíčková, tel. č. 602 631 888 (Správa železnic, státní organizace, Správa tratí 
Jihlava).  

6. V rámci úplné uzavírky nedojde k dočasnému přemístění zastávek veřejné linkové 
osobní dopravy.  

7. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky, byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a 
pozemkům. 

8. Přechodné dopravní značení, včetně kontroly případných oprav zajistí žadatel o 
uzavírku. Žadatel o uzavírku musí po dobu trvání uzavírky zajistit sledování stavu 
objízdné trasy případné závady ve sjízdnosti na silnici II. třídy okamžitě nahlásí Správě a 
údržbě silnice Pardubického kraje, se kterou se dohodne na způsobu jejich odstranění. 
Před zahájením uzavírky zajistí žadatel o uzavírku zdokumentování stavu objízdné trasy, 
které předá Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, po skončení uzavírky bude 
provedeno porovnání stavu objízdné trasy před a po uzavírce a případné vzniklé škody 
na objízdné trase budou odstraněny na náklad žadatele o uzavírku. 

9. Bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky a po skončení 
uzavírky. V případě prokazatelného poškození, vzniklého v důsledku uzavírky, bude 
provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích. 

10. 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 sdělí BEZODKLADNĚ krajskému úřadu telefonicky na 564 602 329 a na 
Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, PSČ 
702 00, telefonicky na 596 663 556 popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením o 
doručení) ndic@rsd.cz. 

11. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a 
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, 
na jejichž žádost byla uzavírka povolena. 

12. Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů 
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.) s řešením 
provozu v době uzavírky.  

13. Žadatel prostřednictvím provozovatelů linek autobusové dopravy zajistí informování 
cestujících způsobem v místě obvyklým.  
 

V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle 
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit. 

 
Odůvodnění 

Dne 25. 03. 2020 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice I/37 v km cca 84,468 
Ždírec nad Doubravou, ul. Chrudimská (směr Pardubice) z důvodu opravy železničního přejezdu 
P5282 v drážním km 27,966 v termínu od 20. 04. 2020 do 30. 04. 2020. 
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Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., 
v platném znění, kterou se zákon provádí a byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace, 
která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Jihlava – písemný souhlas ze dne 24. 03. 2020, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice 
– písemný souhlas ze dne 06. 04. 2020, Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Nádražní 66, 
582 63 Ždírec nad Doubravou písemný souhlas ze dne 23. 03. 2020, Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny, příspěvková organizace – písemný souhlas 20. 03. 2020, Správa a údržba 
silnice Pardubického kraje – písemný souhlas pod zn. SUSUPK/2843/2020 ze dne 02. 04. 2020. 
Souhlas Správy a údržby Pardubického kraje byl podmíněn dodržením podmínek, které krajský 
úřad zohlednil a zapracoval do výrokové části rozhodnutí. 
Dále byla žádost projednána s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka 
nebo nařízena objížďka, tj. město Ždírec nad Doubravou – písemný souhlas č. j. MŽ/448/2020 
ze dne 06. 04. 2020, město Hlinsko – písemný souhlas ze dne 23. 03. 2020, městys Trhová 
Kamenice – písemný souhlas ze dne 03. 04. 2020, obec Vysočina – písemný souhlas ze dne 
27. 03. 2020. 
Krajský úřad písemností pod č. j. KUJI 34954/2020, ODSH 512/2020-Há/U ze dne 06. 04. 2020 
oznámil zahájení řízení a nařídil ústní jednání na den 16. 03. 2020 v předmětné věci s možností, 
že mohou účastníci předmětného správního řízení činit své návrhy a byla dána účastníkovi 
možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. 
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích krajský úřad posoudil žádost a způsob vedení dopravy a konstatuje, že při 
dodržení stanovených podmínek lze této žádosti o povolení úplné uzavírky silnice I/37 ve Ždírci 
nad Doubravou, ul. Chrudimská z důvodu opravy železničního přejezdu  P5282 s navrženým 
způsobem vedení dopravy souhlasit. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku 
uvedeno. 
 

Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, 
Odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. 
V Jihlavě dne 14. 04. 2020 
 
 
 
 
Iveta Hájková 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
Rozdělovník: 
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 11000  
 
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): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
Krajská správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace, Doubravice 98, 533 
53 Pardubice 
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž 
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka): 
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko 
Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice 
Obec Vysočina, Dřevíkov 55, 53901 Vysočina 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim 
 
Na vědomí (dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby): 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
Městský úřad Hlinsko, Odbor dopravy, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim 
C A R - T O U R spol. s r.o., Pohřebačka 182, 533 45 Opatovice nad Labem 
Karel Mudroch – DALE, IČO: 467 57 783, Jaroslava Seiferta 2156/8, 434 01 Most 
TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč 
ICOM transport a. s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava 
ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí 
Regionální úřad Olomouc Centra vojenské dopravy, tř. 1 máje 1, P.O.BOX  513, PSČ 771 00     
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32/4960, 586 04 Jihlava 4 

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01  Jihlava 

Ministerstvo dopravy Praha, odbor PK, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 

 

 

 

 

Hájková Iveta
SEK_ODSH-D

oddělení dopravy
14.4.2020 12:24:53



Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby

( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 585/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením
vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v
souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky
vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 14.04.2020 10:25:01 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11538443(0xB0100B)
Platnost: od 21.06.2019 do 20.06.2020, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Iveta Hájková, Kraj Vysočina
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 221366961 ( 0D 31 CA B1 )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 1 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 14.04.2020 10:25:01

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 16.04.2020 07:49:28
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Školní 500, 582 63 ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Ověřující organizace: Město Ždírec nad Doubravou
Ověřující osoba: Pavlína Brychtová


