Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor dopravy a vnitřních věcí
Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě
Radka Svoradová
Žleby 832
664 47 Střelice
Váš dopis zn./ze
dne
28.03.2022

Naše značka

Vyřizuje/linka

Nové Město na Moravě

MUNMNM/8117/2022/2

Martin Grepl/566 598 375
martin.grepl@meu.nmnm.cz

Dne: 04.05.2022

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY - ZÁVODY
Výroková část:
Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí, jako příslušný silniční
správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) vykonává působnost silničního správního
úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a dle § 40
odst. 5 písm. b) ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platných právních předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“) obdržel žádost dne, 28.03.2022 kterou podal účastník
řízení právnická osoba
Bike Events s.r.o., IČO 26954397, Železné 32, 666 01 Železné,
zastoupený na základě plné moci fyzickou osobou
Radka Svoradová, nar. 27.2.1970, Žleby 832, 664 47 Střelice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a po projednání s vlastníkem
komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena
objížďka a s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
I.
Popis uzavírky: úplná krátkodobá uzavírka silnice II/353 v km 21,200 – 21,700 mezi obcemi
Kadov a Fryšava pod Žákovou horou
a úplná krátkodobá uzavírka silnice III/35317 cca v km 0,000 – 4,000 mezi
obcemi Kadov a Herálec, provoz bude několikrát dle potřeby zastaven při
průjezdu závodníků na cca 30 min.
Objízdná trasa: není stanovena
Termín:

14.05.2022 v době cca 11:30 hod. – 16:00 hod.

Důvod:

pořádání závodu UCI MTB World cup 2022 a BIKE Vysočina 2022

Veřejná linková osobní doprava: - na silnici II/353 bude umožněn průjezd VLOD
- není po silnici III/35317 vedena
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II.
Popis uzavírky: krátkodobá částečná uzavírka na silnici II/353 v km 29,000 – 30,000 mezi
obcemi Tři Studně a Sklené - provoz bude několikrát dle potřeby zastaven při
průjezdu závodníků
Objízdná trasa: není stanovena
Termín:

14.05.2022 v době cca 11:30 hod. – 16:00 hod.

Důvod:

pořádání závodu UCI MTB World cup 2022 a BIKE Vysočina 2022

Veřejná linková osobní doprava: není omezena
III.
Popis uzavírky: úplná uzavírka silnice III/35315 cca v km 2,000 – 3,810 od obce Jiříkovice po
křižovatku se silnicí III/35314 - Vlachovická (pod sjezdovkou)
Objízdná trasa: z obce Jiříkovice po silnici III/35315 do obce Radňovice
Termín:

14.05.2022 v době cca 11:30 hod. – 16:00 hod.

Důvod:

pořádání závodu UCI MTB World cup 2022 a BIKE Vysočina 2022

Veřejná linková osobní doprava: není dotčena
IV.
Popis uzavírky: úplná uzavírka silnice III/35315 cca v km 2,000 – 3,810 od obce Jiříkovice po
křižovatku se silnicí III/35314 - Vlachovická (pod sjezdovkou)
Objízdná trasa: jednosměrně od křižovatky se silnicí III/35314 Vlachovická přes obec
Jiříkovice po silnici III/35315 do obce Radňovice na silnici I/19
Termín:

15.05.2022 v době cca 14:30 hod. – 16:00 hod.

Důvod: pořádání závodu UCI MTB World cup 2022 a BIKE Vysočina 2022 - ukončení závodu
odjezd účastníků
Veřejná linková osobní doprava: není dotčena
V.
Popis uzavírky: částečná uzavírka místní komunikace ul. Tyršova před kulturním domem
vyhrazené parkování pro akreditaci.
Objízdná trasa: není stanovena
Termín:

od 10.05.2022 do 15.05.2022

Důvod:

pořádání závodu UCI MTB World cup 2022 a BIKE Vysočina 2022

Veřejná linková osobní doprava: není dotčena
VI.
Popis uzavírky: krátkodobá částečná uzavírka na účelové komunikaci mezi obcemi Rokytno a
silnice III/35314 - provoz bude několikrát dle potřeby zastaven při průjezdu
závodníků
Objízdná trasa: není stanovena
Termín:

14.05.2022 v době cca 11:30 hod. – 16:00 hod.

Důvod:

pořádání závodu UCI MTB World cup 2022 a BIKE Vysočina 2022

Veřejná linková osobní doprava: není omezena
(dále jen "uzavírka")
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Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude
v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyjádřením Policie ČR Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 30.03.2022
pod č.j.:KRPJ-39994-2/ČJ-2022-161406-DING
2. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. Po skončení uzavírek
bude opravní značení uvedeno do původního stavu.
3. 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.
4. 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.
5. Žadatelem o uzavírku bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky
a po skončení uzavírky. V případě prokazatelného poškození objízdných tras, vzniklého v
důsledku uzavírky, bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.
6. Úpravy objížďkových pozemních komunikací, nutné z důvodu objížďky, se uskuteční na
náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle § 24 odst. 6 zákona o
pozemních komunikacích.
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. Průběh sportovní akce bude realizován tak, aby byl zajištěn přístup k sousedním
nemovitostem, a aby byl k nim co nejméně omezen příjezd. Během pořádané akce nesmí
dojít k ohrožení bezpečnosti chodců.
9. V době uzavírky bude umožněn provoz vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby,
hasičského záchranného sboru a Policie ČR .
10. Police upozorňuje na nutnost připravenosti pořadatele užít dostatečný počet osob
oprávněných zastavovat vozidla ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1. písm. m) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ten, kdo je uveden v povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní,
náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, dosáhlli věku 18 let), pro případ nutnosti zajištění BESIP v souvislosti s předmětnou akcí.)
11. 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 Městskému úřadu Nové Město na Moravě, odboru dopravy a vnitřních věcí
telefonicky na 566 598 375 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.
12. V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle §
24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
13. Za provádění prací zodpovídá : Bike Events s.r.o., Železné 32, 666 01 Železné
odpovědná osoba Radka Svoradová, nar. 27.2.1970, Žleby 832, 664 47 Střelice
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 28.3.2022 žádost o povolení úplné a částečné (časově omezené) uzavírky
Silnice - II/353
mezi obcemi Sklené a Tři Studně
- III/35314 mezi městem Nové Město na Moravě a obcí Vlachovice a Tři Studně
- III/35315 mezi městem Nové Město na Moravě a obcí Jiříkovice a Vlachovice
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- III/35317 od obce Kadov po hranice ORP k obci Český Herálec
- místní komunikace ul. Tyršova Nové Město na Moravě – před kulturním domem
- účelová komunikace od obce Rokytno po křižovatku se silnicí III/35314.
Písemností Č.j: MUNMNM/8117/2022/1 ze dne 25.03. 2022 bylo oznámeno zahájení řízení v
předmětné věci s možností, že mohou účastníci předmětného správního řízení činit své návrhy
a byla dána účastníkům možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.
Žadatel předložil souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
Kosovská 16, 586 01 Jihlava, Oddělení technicko-správní, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad
Sázavou , ze dne 28.02.2022, pod.č.j.: KSAUSVPO/3434/2022.
Žadatel předložil souhlas ŘSD ze dne 14.04.2022
Stanovisko Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad
Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 30.03.2022 pod č.j.:KRPJ-39994-2/ČJ-2022-161406DING
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí písemností ze dne
10.03.2022 pod č.j.:MUNMNM/81184/2022/1 stanovil přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle
§ 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu
příslušného orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a
§ 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí je podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přípustné
odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po
doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Nové Město na Moravě odbor
dopravy a vnitřních věcí a bude o něm rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
Otisk úředního razítka
Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí
Obdrží:
Bike Events s.r.o., IDDS: zfpvwkd
sídlo: Železné č.p. 32, 666 01 Tišnov 1
Radka Svoradová, Žleby č.p. 832/31, 664 47 Střelice u Brna
Město Nové Město na Moravě, odbor správy majetku města, Vratislavovo náměstí č.p. 103,
592 31 Nové Město na Moravě
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní
inspektorát, IDDS: x9nhptc, sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Žďár nad Sázavou,
IDDS: 3qdnp8g, sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Obec Kadov, IDDS: gpgbvaf
sídlo: Kadov č.p. 51, 592 03 Sněžné
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Obec Radňovice, IDDS: 2xiay5i
sídlo: Radňovice č.p. 61, 592 31 Nové Město na Moravě
Obec Tři Studně, IDDS: 8xnaq7c
sídlo: Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou
Obec Vlachovice, IDDS: u3sas6c
sídlo: Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě
Obec Herálec, IDDS: vyhbedp
sídlo: Český Herálec č.p. 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v
sídlo: Ke Skalce č.p. 4960/32, 586 01 Jihlava 1
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IDDS: mvwtd9x
sídlo: Vrchlického č.p. 4843/61, 586 01 Jihlava 1
ZDAR, a.s., IDDS: ceitd6r
sídlo: Jihlavská č.p. 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Město Žďár nad Sázavou, IDDS: ybxb3sz
sídlo: Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
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