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ROZHODNUTÍ 
 
 
         Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě  jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 
odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění na základě žádosti firmy 
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 10, 113 19  Praha 1 zastoupené na základě plné moci 
zaměstnancem panem ing. Jaroslavem Jirků, nar. 23.3.1970, bytem Široká 9, 586 01  Jihlava ze dne 
16.2.2011 po předchozím projednání s vlastníkem komunikace, tj. Vysočina, zastoupeného majetkovým 
správcem komunikace tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny ze dne 16.2.2011, Krajským ředitelstvím 
Policie kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod, Dopravním inspektorátem ze dne 22.2.2011 
pod č.j. KRPJ-30584-2/ČJ-2010-161606 a po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány a 
organizacemi podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, r o z h o d l  
t a k t o:   

povoluje 
 

žadateli, kterým  je: EUROVIA CS, a.s.                                                                                     IČ 45274924 
sídlo:                        Národní 10, 113 19  Praha 1 
 
úplnou uzavírku 
 
silnice č.:           II/344            
 
v km cca:                       5.450 – 5.870   
 
v úseku:                        v obci Dolní Krupá 
 
v délce:                         0.420 km 
 
v termínu:                     od 08.00 hod dne 1.3.2011 do 24.00 hod dne 30.4.2011                          
 
z důvodu:                     Oprava silnice II/344  
                                    
stanovená objížďka:   Objížďka dopravy nad 3,5t bude vedena ze směru od obce Dolní Krupá po silnici č.  
                                    II/344 do Havlíčkova Brodu, zde po silnici č. I/34 přes obec Krátká Ves do Ždírce nad  
                                    Doubravou, zde po okružní křižovatce na silnici č. II/345 přes obec Sobíňov do  
                                    Chotěboře po křiž. se silnicí č. II/344 a zde vlevo po této silnici přes obec  
                                     Rozsochatec  zpět a to obousměrně. 
                                     Objížďka dopravy do3,5t bude vedena ze směru od obce Dolní Krupá po silnici č.  
                                     II/344 do Havlíčkova Brodu, zde po silnici č. I/34 přes obec Krátká Ves do obce   
                                     Česká Bělá, zde vlevo po místní komunikaci a silnici č. II/351 přes obec Počátky a  
                                     Dobkov do Chotěboře po křiž. se silnicí č. II/345 a zde vlevo po této silnici zpět na  
                                     silnici č. II/344 přes obec Rozsochatec zpět a to obousměrně. 
                                     Objížďka pro pravidelnou autobusovou veřejnou osobní dopravu bude vedena ze  

O D B O R  D O P R A V Y  

Ú S E K  D O P R A V Y  A  P O Z E M N Í C H  K O M U N I K A C Í  

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz 
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                                     směru od obce Chotěboř po silnici č. III/3443 do obce Horní Krupá, zde vlevo po  
                                     silnici č. III/3447 do obce Knyk, zde vlevo po MK po křiž. se silnicí č. II/344 a zde  
                                     vpravo po této silnici do Havlíčkova Brodu a to obousměrně. 
 
v délce cca:                  46.500 km, 33.000 km a 7.000 km    
 
 
Uzavírka se povoluje za těchto podmínek: 
 

1. Uzavírkou bude úplně vyloučen provoz pro vozidla a bude řízen dopravními značkami.   
 

2. Žadatel zajistí řádné vytyčení uzavírky a objížďky dopravními značkami a zařízeními dle stanovení 
dopravního značení vydaného Městským úřadem Havlíčkův Brod odborem dopravy pod č.j. 
DOP/805a/2011/JTE ze dne 23.2.2011 po předchozím písemném vyjádření Krajským ředitelstvím 
Policie kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod, Dopravním inspektorátem v souladu 
s ustanovením § 77, odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích , ve znění pozdějších předpisů. Řádné vytyčení objížďky dopravními značkami a 
zařízeními na silnici č. I/34 zabezpečí žadatel o uzavírku dle stanovení přechodné úpravy provozu 
vydaném Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
pod č.j. KUJI 15546/2011 Há/DZp-4 ODSH 32/2011 ze dne 22.2.201, na silnicích v působnosti 
MěÚ Chotěboř zabezpečí žadatel o uzavírku stanovení přechodné úpravy provozu vydané 
příslušným silničním správním úřadem pod č.j. MCH-3127/2011/ODSH ze dne 23.2.2011.. 

 
3. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku 
uzavírky nebo objížďky. 

 
4. Odpovědný pracovník za organizování a zabezpečení prací je p. Jaroslav Jirků, EUROVIA CS, a.s., 

Národní 10, 113 19  Praha 1, tel. 731 602149. 
 

5. Bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky a po skončení uzavírky. Ještě 
před zahájením uzavírky budou provedeny výspravy komunikací(výtluky) na objízdné trase. 
V případě poškození objízdných tras v průběhu uzavírky bude provedena oprava na náklad žadatele 
o uzavírku.  

 
6. Uzavírka a objížďka se povolují za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a 

zabezpečení dle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
7. Pravidelné linkové osobní a autobusové dopravě nebude průjezd umožněn, autobusy budou nuceni 

jet po stanovené objízdné trase. Výjimka se povoluje firmě Veolia Transport Východní Čechy a.s. 
pouze pro linku č. 610170, která pojede z Knyku po III/3447-I/38-Havlíčkův Brod, linku č. 600950 
spoje č.4, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 24 (trasa Havl.Brod-Chotěboř) po trase D.Krupá-III/3443-Horní 
Krupá-III/3447 Knyk-po MK-na II/344 Český Dvůr-HB proto nebudou obslouženy zastávky Dolní 
Krupá a Dolní Krupá,Chrast rozc.0,7 pro které jsou náhradní zastávky Dolní Krupá,u rybníka 
respektive Knyk,Český Dvůr.a linku č. 600950 spoje č. 1, 2, 3, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 
která pojede po objízdné trase: Horní Krupá-III/3447-vpravo na MK Karlov-II/344 Dolní Krupá-
otočka BUS-Český Dvůr-Knyk-Havl.Brod. proto nebudou obslouženy zastávky Dolní Krupá,u 
rybníka a Dolní Krupá,pila pro které jsou náhradní zastávky Dolní Krupá Firma Veolia Transport 
Východní Čechy a.s. zajistí seznámení cestujících se změnami. 
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8. Vozidlům IZS tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR 
nebude průjezd umožněn. Vozidla budou lokalitu s prováděním prací nuceni objet po objízdné trase 
stanovené pro pravidelnou autobusovou veřejnou osobní dopravu, která bude vyznačena stanovením 
přechodné úpravy provozu.  

 
9. Uzavřením hráze rybníka v Dolní Krupé dojde ke změně v zimní údržbě vozovek ze strany KSÚSV 

následovně:-  Cestmistrovství Havlíčkův Brod zajistí ZÚ  silnice č.II/344 jen do Dolní Krupé k 
obecnímu úřadu a zpět do Havl.Brodu, -  Cestmistrovství Chotěboř zajistí ZÚ silnice č. II/344 až do 
Dolní Krupé na křiž. III/3443. 

 
10. Žadatel prostřednictvím obce Dolní Krupá, jehož se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů 

způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.) s řešením provozu v době 
uzavírky.           

 
11. V případě, že omezení provozu na pozemních komunikacích bude zahájeno nebo ukončeno v jiných 

termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací nebo dřívější ukončení prací 
a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí 
BEZODKLADNĚ Městskému úřadu Havlíčkův Brod odboru dopravy telefonicky na 569 497309 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.. 

  
        V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 odst. 4, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů omezit nebo zrušit. 
                                            

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19  Praha 1 
Vysočina, zastoupená majetkovým správcem komunikace, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01  Jihlava 
Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 582 71  Dolní Krupá 
Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72  Rozsochatec 
Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61  Česká Bělá 
Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou 
Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62  Sobíňov 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01  Jihlava 
Město Chotěboř, náměstí Trčků z Lípy 69, 583 01  Chotěboř 
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61  Havlíčkův Brod 
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22  Přibyslav 
Obec Knyk, Knyk 40, 580 01  Havlíčkův Brod 1 
Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01  Havlíčkův Brod 
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

           Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě jako příslušný silniční správní úřad 
v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů obdržel dne 16.2.2011 žádost od firmy EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 10, 
113 19  Praha 1 zastoupené na základě plné moci zaměstnancem panem ing. Jaroslavem Jirků, nar. 
23.3.1970 o povolení úplné uzavírky silnice č. II/344. Žádost firmy EUROVIA CS, a.s., o povolení úplné 
uzavírky silnice č. II/344 v km cca 5.450 – 5.870 obsahuje všechny náležitosti podle ust. § 39 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
          Vzhledem k tomu, po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dospěl odbor dopravy Městského úřadu 
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Havlíčkův Brod jako příslušný silniční správní úřad k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je 
možno této žádosti o povolení úplné uzavírky silnice č. II/344 v km cca 5.450 – 5.870 vyhovět, rozhodl po 
provedeném řízení tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 
 

P o u č e n í 
 

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu kraje 
Vysočina se sídlem v Jihlavě, prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě.  
 

         Případnému odvolání se odnímá odkladný účinek podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

Teplan Jaroslav 
referent úseku 

dopravy a pozemních komunikací 
  

         OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 
EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdzta 
 
ostatní účastníci 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
Obec Dolní Krupá, IDDS: mewa92j 
Obec Rozsochatec, Rozsochatec č.p. 97, 582 72  Rozsochatec 
Městys Česká Bělá, IDDS: ywtbfy6 
Město Ždírec nad Doubravou, IDDS: kg2bqmn 
obec Sobíňov, IDDS: 2cuax98 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01  Jihlava 1 
Město Chotěboř, IDDS: 94ubfm7 
Město Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub 
Obec Krátká Ves, IDDS: 936avqd 
Obec Knyk, IDDS: tx3av77 
Obec Horní Krupá, IDDS: xy5a9v7 
SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Jihlava, Správa tratí, Pacovská 2a, 586 01  Jihlava 
 
dotčené orgány 
Vysočina,, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova č.p. 57, 587 33  Jihlava 
Městský úřad Chotěboř - odbor dopravy, IDDS: 94ubfm7 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát Havlíčkův Brod, IDDS: x9nhptc 
  
ostatní 
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v 
Zdravotnická záchranná služba Havlíčkův Brod, Vrchlického č.p. 61, 586 01  Jihlava 1 
Veolia Transport Východní Čechy a.s., IDDS: x4kgvqt 
Jaroslav Perfilov, Chrudimská č.p. 48, 538 04  Prachovice 
ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách č.p. 211, 513 25  Semily 
C A R - T O U R spol. s r.o., IDDS: 52uvewq 
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