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O b e c n í   ú ř a d   R u d a 
 

                                                       
Ruda 32 

594 01 Velké Meziříčí 

                                                                       

IČO: 00 84 25 67 

bank.spojení: 2179594329/0800                                             

tel: 566 536 207 

e-mail: obec.ruda@tiscali.cz 

 

 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  NAŠE ZNAČKA  VYŘIZUJE  RUDA 

 

     102/20/KDv  Dvořák   11.3.2020 
 

Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Obec Ruda, Ruda 32, 59 401 Velké Meziříčí, IČ: 00842567 

 

R o z h o d n u t í 

uzavírka a objížďka 

 

Obecní úřad Ruda, jako správní orgán příslušný podle § 40 odst. 5, písm. b) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 

13/1997 Sb.) rozhodl ve věci žádosti ze dne 6.3.2020 o povolení uzavírky místní 

komunikace, kterou podal účastník řízení: Obec Ruda, Ruda 32, 59 401 Velké Meziříčí, IČ: 

00842567, 

takto: 
Žádosti, kterou podal účastník řízení: Obec Ruda, Ruda 32, 59 401 Velké Meziříčí, IČ: 

00842567, o povolení uzavírky místní komunikace, se ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., 

a podle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje a po projednání s dotčenými orgány a organizacemi,  

p o v o l u j e : 

Úplnou uzavírku místní komunikace p.č.  1778/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí viz 

situační snímek,  

za dodržení následujících podmínek: 
  
1. Uzavírka-popis: 

- Místní komunikace p.č.  1778/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí  bude uzavřena 

v úseku vstupní branka do Základní školy Ruda až vjezd do rodinného domu Ruda čp. 

2 (viz situační snímek). 

Délka uzavírky: 25 m 

 
2. Nařízená objížďka:   

- Autobusové linky - po silnici č. II/602 (autobusové linky nemohou odbočit na místní 

komunikaci, autobusové zastávky přemístěny do zálivů u silnice č. II/602 viz situační 

snímek),  
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- Ostatní vozidla – po místní komunikaci kolem rodinných domů Ruda čp. 1, 78, 52. 
 
3. Termín uzavírky:           16.3. 2020         -        30.11.2020    

                                            

4. Po skončení uzavírky bude přechodné dopravní značení uvedeno do původního stavu. 

5. Bude zajištěn stálý přístup osob k nemovitostem dotčeným uzavírkou a stavbou.  
6. Vjezd na uzavřenou komunikaci bude možný pouze na povolení stavby Obcí Ruda, Ruda 

32, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 00842567 a nebo společností: Rössler-stavitelství s.r.o.,  
Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov, IČ: 29374324, pokud to stav na staveništi bude 
umožňovat. 

7. Informace o dočasném přemístěním autobusové zastávky bude sdělena cestujícím 
vhodným způsobem přímo na označníku. 

8. V případě ukončení prací na komunikaci před požadovaným termínem, bude uzavírka 
ukončena a komunikace otevřena neprodleně. Stav na komunikaci bude oznámen všem 
dotčeným autobusovým dopravcům a Obecnímu úřadu Ruda.  

                                             
Jméno zodpovědné osoby: 

- za Obec Ruda, Ruda 32, 59 401 Velké Meziříčí, IČ: 00842567, Ing. Karel Dvořák, 

starosta Obce Ruda, telefon 774 873 654, 

- za firmu Rössler-stavitelství s.r.o., Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov, IČ: 

29374324, Antonín Rössler, telefon 603 851 560. 

 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. nemá odkladný 

účinek. Proti vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád). 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Účastník řízení, Obec Ruda, Ruda 32, 59 401 Velké Meziříčí, IČ: 00842567, požádal žádostí 

ze dne 6.3.2020 o povolení uzavírky místní komunikace v Rudě p.č.  1778/1 v k.ú. Ruda u 

Velkého Meziříčí, v rámci stavby „Stavební úpravy objektu čp. 58 v obci Ruda“. 
K akci žadatel doložil stanovisko orgánu Policie ČR KŘPKV DI Žďár nad Sázavou č.j. 
KRPJ-26352-1/ČJ-2020-161406-DING ze dne 28.2.2019, stanovisko KSÚS Kraje Vysočina 
ze dne 25.2.2020, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci od Městského 
úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: DOP/12781/2020-
krej/35/2020 ze dne 2.3.2020, souhlas s dočasným přemístěním zastávky od Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j.: KUJI22835/2020, ODSH 
134/2020 Hm ze dne 5.3.2020 a situaci přechodného dopravního značení uzavírky a objízdné 
trasy a vyznačení přemístění autobusových zastávek. Oznámení o zahájeném řízení ve věci 
uzavírky bylo vydáno správním orgánem  Obecního úřadu Ruda dne 6.3.2020.  
 
Uzavírka byla projednána s účastníky řízení:  

Policie ČR KŘPKV DI Žďár nad Sázavou - písemně 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, TSÚ 

Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou – písemně 

Městský úřad Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/1, 594 

13 Velké Meziříčí - písemně 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - 

písemně 
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V uzavřeném úseku komunikace se nenachází žádná autobusová zastávka, ale uzavřený úsek 

brání průjezdu autobusových linek k autobusovým zastávkám Ruda,, škola. 

 
Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto tak, že autobusové zastávky Ruda,, škola se přemísťují 

do blízkosti silnice II/602 do zálivů navazujících na silnici II/602 (viz příloha situační 
snímek).  
 
Z důvodu již vydaných rozhodnutí jinými správními úřady k předmětné akci a především dle 
§ 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
Proti vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád). 

P o u č e n í 

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 Velké Meziříčí a bude o něm 

rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina.  

Odvolání proti tomuto rozhodnutí podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. nemá odkladný 

účinek. Proti vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

Za Obecní úřad Ruda 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Dvořák 

starosta Obce Ruda 

 

Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Obec Ruda, Ruda 32, 59 401 Velké Meziříčí, IČ: 00842567 

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník 

pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka): 

Obec Ruda, Ruda 32, 59 401 Velké Meziříčí, IČ: 00842567 

 

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž 

zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka): 

Obec Ruda, Ruda 32, 59 401 Velké Meziříčí, IČ: 00842567 

  

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích: 

Policie ČR KŘPKV- DI Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou 

 

Na vědomí: (dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby) 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

Zdar a.s., Jihlavská 4, 591 20 Žďár nad Sázavou IČ 13695096 

Tourbus, a.s., Rosická 136/20, 602 00 Brno-střed-Trnitá 

ICOM  transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava 
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Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 46962816 

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava 
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