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Dne: 11.7.2022

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE
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, kterou podal dne 11.07.2022, účastník
řízení právnická osoba
Kolo pro život, z.s., IČO 03401707, Na Florenci 1332, 110 00 Praha, zastoupený na základě
plné moci fyzickou osobou
Radka Svoradová, nar. 27.2.1970, Žleby 832, 664 47 Střelice
(dále jen "žadatel"), jedná se
komunikacích

o povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních

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: 13.08.2022 v době cca 10:30 hod. – 16:00 hod.
14.08.2022 v době cca 11:30 hod. – 16:00 hod.
Důvod: pořádání závodu: KPŽ NOVA Vysočina Arena Tour 2022
Veřejná linková osobní doprava: - na silnici II/353 bude umožněn průjezd VLOD
- není po silnici III/35317 vedena
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: 13.08.2022 v době cca 10:30 hod. – 16:00 hod.
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14.08.2022 v době cca 11:30 hod. – 16:00 hod.
Důvod: pořádání závodu: KPŽ NOVA Vysočina Arena Tour 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: 13.08.2022 v době cca 10:30 hod. – 16:00 hod.
14.08.2022 v době cca 11:30 hod. – 16:00 hod.
Důvod: pořádání závodu: KPŽ NOVA Vysočina Arena Tour 2022
Veřejná linková osobní doprava: není dotčena
IV.
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: 13.08.2022 v době cca 10:30 hod. – 16:00 hod.
14.08.2022 v době cca 11:30 hod. – 16:00 hod.
Důvod: pořádání závodu: KPŽ NOVA Vysočina Arena Tour 2022
Veřejná linková osobní doprava: není dotčena
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 správního řádu.
Podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen správní řád) o z n a m u j e všem známým účastníkům řízení zahájení řízení
ve výše uvedené věci, které je vedeno dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu.
Podle § 36 odst. 1 správního řádu mohou účastníci předmětného správního řízení činit své
návrhy. Městský úřad Nové Město na Moravě odbor dopravy a vnitřních věcí dává účastníkovi
možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se ve lhůtě do pěti dnů ode dne doručení
tohoto oznámení k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě bude vydáno v předmětné věci
rozhodnutí.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nové Město na Moravě,
odbor dopravy a vnitřních věcí, úřední dny: Po a St 8 - 17).
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí podle § 45 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vyzývá,
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žadatele, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy odstranil nedostatek návrhu na
povolení uzavírky tím, že doložíte:
1. Stanovisko obce Kadov
Usnesení
Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí současně s výzvou
k odstranění nedostatků návrhu o výše uvedeného povolení rozhodl takto:
Podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu se správní řízení zahájené podáním výše uvedené
žádosti přerušuje.
Správní orgán bude pokračovat v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení
přerušeno (§ 65 odst. 2 správního řádu).
Odůvodnění
Podaná žádost na povolení uzavírky od účastníka řízení neobsahuje všechny náležitosti
nezbytné pro vydání požadovaného povolení, proto byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků
návrhu. Správní orgán bude pokračovat v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení
přerušeno.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat 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 - odboru dopravy a vnitřních
věcí a bude o něm rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina. Podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání nemá odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
Martin Grepl
úředník odboru dopravy a vnitřních věcí
Obdrží:
Kolo pro život, z.s., IDDS: tv5bbps
sídlo: Na Florenci č.p. 1332/23, 110 00 Praha 1-Nové Město
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
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 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 Kadov, IDDS: gpgbvaf
sídlo: Kadov č.p. 51, 592 03 Sněžné
Obec Herálec, IDDS: vyhbedp
sídlo: Český Herálec č.p. 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, IDDS: ybxb3sz
sídlo: Žižkova č.p. 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
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