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Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy příslušný dle § 124,  odst.  6 zákona č.  361/2000 Sb.,  o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále  jen  „zákon  o  silničním  provozu“,  na  základě  podané  žádosti  a  po  předchozím  písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR 

s t a n o v u j e 
podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu

přechodnou úpravu provozu na 
silnici II/406 v úseku žel. přejezdu Třešť v km ČD 6,175 (P6415) 

při uzavření části silnice II/406 – v     délce železničního přejezdu č. P6415  
v úseku železničního přejezdu ČD železniční trati 

z důvodu opravy železničního přejezdu v době drážní výluky
takto:

Doba uzavírky:  - SILNICE II/406

1. etapa dne  26.10.2013 od 8,00 hod do 15,00 hod a 

        27.10.2013 od 8,00 hod do 15,00 hod 

2. etapa ve dnech 2.11.2013 od 8,00 hod do 15,00 hod dne 3.11.2013 nepřetržitě – nebo 
do doby ukončení prací v době výluky trati ČD. 

Rozsah uzavírek: oboustranný úsek silnice 2,5 m od osy krajní koleje a úsek mezi kolejištěm /  
závorami – železniční přejezd

Objížďková trasa bude vyznačena pro veškerý provoz:

silnice II/406  :   křižovatka  silnic  II/406 s II/639 za Kostelcem -  VPRAVO – po sil.  II/639 Dolní 
Cerekev, Batelov – VLEVO po sil. II/402 - na křižovatku sil. II/402 se sil. II/406 v Třešti a 
zpět.

Veškeré dopravní  značení  bude provedeno dle schválených situačních nákresů,  které  jsou  
nedílnou součástí tohoto stanovení.

Veřejná linková osobní autobusová doprava bude uzavírkou dotčena:

Vozidla veřejné linkové osobní autobusové dopravy budou vedeny po objízdné trase. 

Magistrát města Jihlavy
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Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
Správa dopravní cesty Jihlava
Pávovská 2a
586 01 Jihlava
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V  úseku  silnice  II/406  mezi  Jezdovicemi  a  Třeští dle  informací  dopravního  úřadu  v  
uvedených dnech budou provozovat veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní 
(dále VLOD) tito dopravci:

ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava
A-Z BUS, s.r.o., Průmyslová 1577, 198 00 Praha 9 - Kyje, tel. 734 207 181

1. Dopravní obsluha zastávky „Třešť,,pila“ bude po dobu uzavírky v období od 26. 10. 2013 
8:00 hodin do 15:00 hodin  a  27. 10. 2013 od 8:00 hodin do 15:00 hodin  a od 02. 11. 
2013 od 8:00 hodin do 03. 11. 2013 do 16:00 hodin (nepřetržitě) dočasně přemístěna na 
stávající zastávku „Třešť,,nám.“ pro spoje níže uvedené linky: 

760470 Jihlava-Telč-Mrákotín – spoje 11, 15, 17, 28, 6, 22, 30

2. Dopravní obsluha zastávky „Jezdovice“ bude po dobu uzavírky v období od 26. 10. 2013 
8:00 hodin do 15:00 hodin  a  27. 10. 2013 od 8:00 hodin do 15:00 hodin  a od 02. 11. 
2013 od 8:00 hodin do 03. 11. 2013 do 16:00 hodin (nepřetržitě) dočasně přemístěna do 
vhodného a bezpečného prostoru v blízkosti křižovatky místní komunikace se silnicí II/406 v 
Jezdovicích pro spoje níže uvedených linek:

760470 Jihlava-Telč-Mrákotín – spoje 23, 11, 15, 17, 25, 28, 6, 22, 30

760710 Jihlava-Telč-Jindřichův Hradec – spoj 5

Zhotoviteli  díla  se  ukládá  povinnost  vhodným  a     místně  obvyklým  způsobem  zajistil   
informování cestující veřejnosti  o výše uvedených dočasných změnách, včetně informování 
dopravců o objížďkové trase. 

V     co nejkratší možné době po dokončení prací bude uzavírka s objížďkou zrušena !!  

Pro uzavírku silnice se stanovují tyto podmínky:
1) Na návrh místní úpravy, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství kraje Vysočina, 

územního  odboru  vnější  služby,  dopravního  inspektorátu  Jihlava  (dále  jen  policie  ČR)  rozhodl 
odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy tak, jak je výše uvedeno. Žadatel zajistí označení uzavírky 
před jejím započetím dopravním značením stanoveným dle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000  
Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  odborem dopravy  Magistrátu  města  Jihlavy,  po  písemním 
vyjádření Policie ČR. Orientační situační plánek vedení objízdných tras je nedílnou přílohou tohoto 
stanovení. 

2)  Osazení  dopravního  značení  bude  provedeno  podle  grafické  přílohy,  bude  v souladu 
s ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
o silničním provozu a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a  
další související předpisy a normy.  Grafická příloha dopravního značení (situace rozmístění  
dopravních  značek)  je  nedílnou  součástí  tohoto  rozhodnutí  zasílaného  žadateli  !! Jako 
závaznou  metodickou  pomůcku  lze  dále  použít  „Zásady  pro  dopravní  značení  na  pozemních  
komunikacích vydání II.“ – TP 66 vydané Centrem dopravního výzkumu Brno.

3) Zhotovitel prací zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po dobu provádění 
prací a jeho odstranění po skončení uzavírky.

4) Zástupcům policie ČR zůstává vyhrazeno právo kontroly značení a je nutno respektovat případné 
další pokyny tohoto orgánu. 

5) V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na 
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náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou z důvodu uzavírky nebo objížďky.

6) Osobou zodpovědnou za organizování a zabezpečení akce je vedoucí střediska TO Jihlava: p. Jiří 
Netolický tel: 601 552223
Osobou zodpovědnou za organizování a zabezpečení dopravního značení: p. Milan Šerý tel: 728 
628231

Odůvodnění
Dne  10.10.2013  podala  Správa  železniční  dopravní  cesty,  s.o.  IČ:  70994234 z  důvodu  opravy 
železničního  přejezdu  žádost  o  stanovení  dopravního  značení  za  uzavření  železničních  přejezdu 
Kostelec na silnici II/406 v úseku železničního přejezdu za výluky železniční trati.
Z předložených dokladů a projednání s dopravci dospěl silniční správní úřad k závěru, že stanovením 
dopravního značení za uzevření železničních přejezdů včetně navržených objízdných tras v souladu s 
tímto  stanovením,  dojde  k co  nejméně  negativnímu  ovlivnění  silničního  provozu  a  stanovil  toto 
dopravní opatření.

otisk úředního razítka
 

    Ing. Ján Tinka, v.r.
                                                                                                           vedoucí odboru dopravy   

  podepsáno elektronicky
Rozdělovník:
datovou schránkou:
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
město Třešť
městys Batelov
obec Dolní Cerekev
obec Salavice
obec Jezdovice 
Policie ČR, Krajské ředitelství kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jihlava 
na vědomí:
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní pracoviště Jihlava
Český červený kříž v Jihlavě 
ICOM Transport
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	V úseku silnice II/406 mezi Jezdovicemi a Třeští dle informací dopravního úřadu v  uvedených dnech budou provozovat veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tito dopravci:

