
Městský úřad Pelhřimov
 oddělení silničního hospodářství
 Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

________________________________________________________
Č.j.:  MPe/OSH/445/2022-3/UZ-25/Kr   V Pelhřimově dne 13.10.2022                                                                                                   

                                                                                                         

R O Z H O D N U T Í
uzavírka silnice č. II/639

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství jako silniční správní úřad podle § 40, 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) po předchozím projednání s vlastníky pozemních komunikací dle § 24, odst. 2, písm. a) 
„zákona“, obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka podle 
§ 24, odst. 2, písm. b) „zákona“, s Policií ČR podle § 24, odst. 2, písm. d) „zákona“ na základě 
stanovení přechodné úpravy provozu umístěním dopravního značení MěÚ Pelhřimov, OSH, č.j. 
MPe/OSH/392/2022-2/OOP/Kr ze dne 7.9.2022, a žádosti právnické osoby SaM silnice a mosty a.s., 
IČO 250 18 094, Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa zastoupené na základě plné moci společností 
VYZNAč, s.r.o., IČ 019 16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava 

povoluje  uzavírku  

Právnické osobě: SaM silnice a mosty a.s., IČO 250 18 094, Máchova 1129/6, 470 01 Česká 
Lípa zastoupené na základě plné moci společností VYZNAč, s.r.o., IČ 019 
16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava

Důvod uzavírky: rekonstrukce silnice č. II/639 Častrov

Termín uzavírky: od 17.10.2022 do 2.12.2022 

Rozsah uzavírky: úplná 
Délka uzavírky: cca 800 m

Rozsah uzavírky: II. etapa rekonstrukce silnice II/639 v obci Častrov dle přiložené situace, 
která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí

Dopravní řešení pro vozidla VLOD:

Etapa II.
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje linky 350140 (vyjma spoje 4), spoj 
350960/2 a spoje linek 350960, 350610 a 351610 jedoucí přes Častrov v rámci objízdné trasy při 
uzavírce silnice II/112 v Rynárci bude vedena ze silnice III/11252 –– průjezd stavbou - dále II/639 - 
obsloužit přemístěnou zastávku „Častrov“ (spoji dle řádného JŘ) – MK Metánov-II/639 – 
III/40912 – obsloužit zastávku „Častrov,Metánov“ (spoji dle řádného JŘ) – dále v původní trase. 
(+1,5 km) 
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 350140/4, 350170/2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 
a 13 bude vedena ze silnice III/13213 –dále MK kolem Votrubova rybníka – Častrov – obsloužit 
přemístěnou zastávku „Častrov“ – III/40912 – Metánov– MK Metánov-II/639 – II/639 - dále 
v původní trase. (+1,3 km) 
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Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 350170/1, 4, 5, 11 a 15 bude vedena 
ze silnice II/639 – dáleMK Metánov-II/639 – III/40912 - Častrov – otočit se na MK – obsloužit 
přemístěnou zastávku „Častrov“ – III/40912 -dále v původní trase. (+1,7 km, spoj 15 -6,3 km) 

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 350610/24 bude vedena ze silnice II/639  – dále 
III/11255– obsloužit zastávku „Veselá“ -dále v původní trase. (-6 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 350620/6 bude vedena ze silnice II/639– dále 
III/13213 - MK kolem Votrubova rybníka – III/40912 – Častrov – II/639 – obsloužit zastávku 
„Častrov“ – otočit se - II/639 - III/40912 - MK kolem Votrubova rybníka – III/13213 -dále v 
původní trase. (+1,9 km) 

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 760949/1 bude vedena ze silnice III/40912 –otočit 
se na MK - obsloužit přemístěnou zastávku „Častrov“ – III/40912 – Metánov - MK Metánov-
II/639 – II/639 –dále v původní trase. (+1,7 km) 

Pokládka obrusných vrstev 

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje linky 350140 a spoj 350960/2 bude 
vedena ze zastávky „Pelhřimov,Drbohlavy,rozc.Mezná“ – dále III/11250 nebo III/11251 – Rynárec – 
III/11255 – Houserovka – Janovice – Veselá – II/639 – III/13213 - MK kolem Votrubova rybníka (v 
závislosti na povětrnostních podmínkách) - obsloužit přemístěnou zastávku „Častrov“ – dále 
v původní trase. (+15 km) 

Objízdná trasa pro ostatní vozidla:
Pro vozidla do 3,5m výšky:
Horní Cerekev-Horní Ves-Počátky-Žirovnice-Rodinov- Kamenice nad Lipou a zpět

Pro vozidla nad 3,5m výšky:
Bělá-Polesí-Počátky-Žirovnice-Rodinov- Kamenice nad Lipou – Pravíkov-Božejov-Vlásenice-
Drbohlavy a zpět.

Pro povolení uzavírky se stanoví tyto podmínky:

1. Dle sdělení KÚ Kraje Vysočina, oddělení dopravní obslužnosti v rámci uzavírky nedojde 
k dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy. 

Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky „Častrov“ pro linky 350140 a 350960 do vhodného a 
bezpečného místa na silnici II/639 za uzavřeným úsekem, v blízkosti domu č.p. 171. 

Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky „Častrov,Větrník“ pro linky 350170 a 760949 do 
vhodného a bezpečného místa na silnici MK za uzavřeným úsekem, v blízkosti domu č.p. 16 a 
pomníku obětem 1. světové války. 

Zastávka „Častrov,Perky“ bude obsloužena pouze spojem 350620/6.

Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a norem 
na dopravní značení. Zhotovitel je povinen označit neobsloužené zastávky informací: „Zastávka je po 
dobu trvání uzavírky bez obsluhy“. 



3

Požadavky na zhotovitele: 

Žadatel o povolení uzavírky a nařízení objížďky je povinen projednat návrh dopravního řešení se 
všemi dotčenými subjekty (vyjma dopravců) před vydáním rozhodnutí. 

Požadujeme aby zhotovitel zajistil prořezání větví zasahujících od komunikace na MK Metánov-
II/639, zasypání největších výmolů. Dále také zpevnění krajnice v místě křížení MK a silnice II/639, 
tak aby bylo možné na MK odbočit ve směru od Častrova. 

Z důvodu zajištění bezpečného průjezdu vozidel VLOD požadujeme osadit DZ na MK Metánov-
II/639 dle požadavku obce Častrov nebo na místo SSZ osadit tuto komunikaci DZ B1 „Zákaz vjezdu 
všech vozidel“ v době průjezdu vozidel VLOD. 

Z důvodu zajištění bezpečného otáčení vozidel VLOD požadujeme osadit MK kolem pomníku obětem 
1. světové války DZ B28 „Zákaz zastavení“. 

Vozidlům VLOD bude umožněn průjezd stavbou v úseku od křižovatky silnic II/639 a III/11252 po 
konec uzavřeného úseku ve směru na Kamenici nad Lipou. 

Umožní-li to povětrnostní podmínky a personální zajištění stavby,, tak žádáme, aby pokládka 
obrusných vrstev byla provedena ve středu 17. 11. 2022. 

Zhotovitel je povinen zajistit zimní údržbu objízdných tras pro vozidla VLOD v období od 1. 11. do 
konce uzavírky. 

2. Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je Ing. Jan Charvát, SaM silnice a 
mosty a.s., tel.: 725 889 690.

- Zhotovitel stavebních prací umožní přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku.
- Zhotovitel stavebních prací bude mít v požadovaném termínu k dispozici potřebný počet 

pracovníků, materiál a mechanizaci.
- Žadatel, tzn. zhotovitel prostřednictvím obce, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů 

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

3. Označení uzavírky dopravními značkami a zařízeními bude zajištěno žadatelem na vlastní 
náklady podle stanovení přechodné úpravy provozu umístěním dopravního značení MěÚ 
Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po 
celou dobu trvání uzavírky.
Po ukončení uzavírky uvede žadatel dopravní značení do původního stavu.

4. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež 
mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

5. Vozidla IZS mohou použít alternativní objízdné trasy pro VLOD.
6. 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 Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov telefonicky na 
565 351 336 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.

mailto:ndic@rsd.cz
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Účastníci řízení:
 VYZNAč, s.r.o.
 KSÚSV, p.o.
 ŘSD
 Město Pelhřimov
 Město Horní Cerekev
 Město Počátky
 Město Žirovnice
 Město Kamenice nad Lipou
 Městys Božejov
 Obec Častrov
 Obec Veselá
 Obec Bělá
 Obec Polesí
 Obec Horní Ves
 Obec Rodinov
 SŽ, s.o.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 12.10.2022 požádala právnická osoba SaM silnice a mosty a.s., IČO 250 18 094, Máchova 
1129/6, 470 01 Česká Lípa zastoupené na základě plné moci společností VYZNAč, s.r.o., IČ 019 
16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, o povolení uzavírky II. etapy silnice č. II/639 v termínu od 
17.10.2022 do 3.12.2022. Dne 13.10.2022 bylo silničnímu správnímu úřadu doručeno vyjádření všech 
účastníků řízení, že souhlasí s uzavírkou a vzdávají se práva na další vyjádření.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení omezení obecného užívání předmětné komunikace je 
v souladu s § 24 „zákona“, rozhodl MěÚ Pelhřimov jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 
40 odst. 4, písm. a) „zákona“ po projednání žádosti tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje 
Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava prostřednictvím 
zdejšího oddělení silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24, odst. 4 „zákona“). 

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Krupka
vedoucí oddělení silničního hospodářství

MěÚ Pelhřimov
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Příloha: situace

Doporučeně na dodejku - účastníci řízení:
 VYZNAč, s.r.o.
 KSÚSV, p.o.
 ŘSD
 Město Pelhřimov
 Město Horní Cerekev
 Město Počátky
 Město Žirovnice
 Město Kamenice nad Lipou
 Městys Božejov
 Obec Častrov
 Obec Veselá
 Obec Bělá
 Obec Polesí
 Obec Horní Ves
 Obec Rodinov
 SŽ, s.o.

Na vědomí:
 HZS Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
 Policie ČR, KŘ Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov – DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
 ICOM Transport, a. s.
 KÚ Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH

Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 336, e-mail: krupka.j@mupe.cz, www: www.mupe.cz

mailto:krupka.j@mupe.cz
http://www.mupe.cz/
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