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Dle rozdělovníku 
                                                                                                                                                           
 
Č.j.:              Oprávněná úřední osoba/telefon:   V Telči dne: 
MěÚ Telč 6445/2020 OD           Ing. Chromý/567112473    30.09.2020 

 
 R o z h o d n u t í  

Účastníci řízení: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.,  TSÚ Jihlava, Kosovská 16, Jihlava, IČ 000 90 450 
Městys Mrákotín 
Obec Olší 
Obec Krahulčí 
Obec Mysletice 
Obec Horní Myslová 
 

Výrok 
  

Městský úřad Telč, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle 
§ 24 silničního zákona, rozhodl takto: 

p o v o l u j e 
 

žadateli: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, Jihlava, IČ 000 90 450 
 

úplnou uzavírku silnice III/40614  
 

z důvodu:     stavební akce: „pokládka asfaltů III/40614“  
 

v úseku:    sil. III/40614 Dobrá Voda – Olší - Mysletice 
 
Požadovaný termín uzavírky:     od 18:00 hod. dne 06.10.2020 do 18:00 hod. dne 10.10.2020 – 

úplná uzavírka 

       
Délka uzavírky:     3,1 km 

 
Objízdná trasa: 
pro veškerou dopravu: 

- obousměrně 
- po sil. III/40614 od křižovatky se sil. III/40615  směr Mrákotín -  I/23 – Krahulčí – Telč - - 

po II406 Telč, ul. Hradecká, 9. května – III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská – Horní 
Myslová - Mysletice 

 
délka objízdné trasy:     13,6 km 

mailto:pavel.chromý@telc-etc-c


Během uzavírky dojde k dotčení zastávek veřejné linkové osobní dopravy 
 
Vozidlům VLOD bude umožněn průjezd stavbou ve dnech 6. 10. 2020 a 7. 10. 2020, 
jinak po dobu uzavírky: 
 
spoje linek: 
340610/3/5/6/8/10/14/18  
budou vedeny ze zastávky Mysletice – III/40611 – Telč – II/406 – I/23 -  Krahulčí – III/40615 – Dobrá 
Voda – III/40614 - dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. 
 
340817/1/2/3/4  
budou vedeny ze zastávky Mysletice – III/40611 – Telč – II/406 – I/23 -  Krahulčí -  Mrákotín. 
V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. Zastávka Mrákotín, Dobrá Voda nebude touto 
linkou po dobu uzavírky obsluhována, z důvodu nulových frekvencí. 
 
340611/5/7 nebudou zajíždět do obce Olší, ale budou pokračovat po III/40611 v původní trase. 
 
Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek. 
Zastávka Olší bude dočasně přemístěna na stávající zastávku Mysletice. 
 
 
Žadatel/zhotovitel v součinnosti dopravci a s orgány dotčených obcí zajistí informovanost obyvatel 
obvyklým způsobem. 
 
 
Pro povolení uzavírky se stanovují tyto podmínky: 
1) Žadatel zajistí stanovení a označení uzavírky a objížďkové trasy před jejím započetím 

dopravním značením stanoveným dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
odborem dopravy Městského úřadu Telč. Žadatel zajistí udržování dopravního značení v řádném 
stavu po dobu provádění prací a jeho odstranění po skončení uzavírky.  
 

2) Přechodnou úpravu provozu provádí spol. Dopravní značení, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 
Jihlava, IČ 276 65 321, odp. osoba: Milan Šerý, tel. 728 628 231. 
 

 Stanovení přechodné úpravy provozu pro vyznačení uzavírky vydává Městský úřad Telč, odbor 
 dopravy, samostatným stanovením přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy 
 pod č.j. Telč 6444/2020 OD. 

 
3) Před zahájením uzavírky si žadatel vyžádá kontrolu provedeného dopravního značení u 

zdejšího úřadu. 
 
4) Zástupcům PČR KŘkV DI Jihlava a odboru dopravy Městského úřadu Telč zůstává vyhrazeno 

právo kontroly značení a je nutno respektovat případné další pokyny těchto orgánů. 
 
5) Žadatel/zhotovitel je povinen nahradit případné škody, které v souvislosti s vedením objízdné 

trasy vzniknou. 
 

6) V případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku, způsobeného předmětem 
uzavírky, bude toto poškození ihned odstraněno na náklady žadatele o povolení uzavírky. 
 

7) Bezprostředně po skončení uzavírky bude odstraněno žadatelem jakékoliv přechodné dopravní 
značení a případné nápisy na vozovce osazené a provedené z důvodu předmětu uzavírky. V 
úseku silnic, které byly dotčeny předmětem objízdné trasy, bude proveden žadatelem úklid po 
případném znečištění způsobené předmětem uzavírky a silniční těleso a silniční pozemky budou 
uvedeny do původního stavu. 

 



8) Zhotoviteli stavebních prací se ukládá povinnost maximálně tuto využít práce, pokud to dovolí 
technologický způsob prací, provádět v prodloužených pracovních směnách. 

 
 
Osobou zodpovědnou za organizování a zabezpečení stavební akce, pro kterou je uzavírka  

povolována, je určen za zhotovitele prací – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.,  TSÚ Jihlava, 
Kosovská 16, Jihlava  – p. Ladislav Prokop, tel. 602 578 273. 
 
  V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto udělené povolení 
podle § 24 odst. 5 silničního zákona omezit nebo zrušit. 

 
 

Odůvodnění 
  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.,  TSÚ Jihlava, Kosovská 16, Jihlava, podala žádost o 
povolení úplné uzavírky silnice III/40614 v úseku – Dobrá Voda – Olší - Mysletice, z důvodu stavby – 
pokládky asfaltů na sil. III/40614 ve dnech 06. – 10.10.2020. 
 
 Po projednání uzavírky dle § 24 silničního zákona, dospěl silniční správní úřad k závěru, že při 
dodržení stanovených podmínek je možné žádosti vyhovět a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
 
 

Poučení o odvolání 
  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu 
Kraje Vysočina prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu v Telči. 
 
 Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, odkladný účinek. 
 
 

Ing. Pavel Chromý 
               oprávněná úřední osoba 
                             vedoucí odboru dopravy   

 
Rozdělovník: 
účastníci řízení -  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, Jihlava - DS 
Dopravní značení MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava - DS 
Město Telč 
Městys Mrákotín – DS 
Obec Krahulčí - DS 
Obec Horní Myslová – DS 
Obec Mysletice – DS 
Obec Olší – DS 
 
Dotčený orgán státní správy: 
Policie ČR, KŘ kV, ÚO Jihlava,  DI Jihlava (k č.j. KRPJ-100665/ČJ-2020-160706) - DS 
 
Na vědomí 
ICOM-Transport, a.s., Jiráskova 79, Jihlava – DS  
Štefl-tour Dačice s.r.o. – DS  
ČSAD Jindřichův Hradec a.s., U nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec - DS 

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01  Jihlava - DS 
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní pracoviště Jihlava, Sokolovská 2, Jihlava - DS 
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