
  

 

 

 
 
 
 

Č. j.: 392/2018-120-SSU/4 
 

 
 

ROZHODNUTÍ  
 

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako 
věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto: 

Na základě žádosti společnosti COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 
Praha 9 (dále jen „žadatel“), podané v zastoupení společností GEFAB CS, spol. s r.o.,  
IČO 41602901, se sídlem Švédská 5, 620 00 Brno, dne 4. 7. 2018, se 

p o v o l u j e 
částečná uzavírka dálnice D1 v souvislosti s akcí „D1 – modernizace, úsek 20, EXIT 146 Velké 
Meziříčí – EXIT 153 Lhotka (etapa 5)“, v rozsahu: 

a) pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 154,520– 
153,950 a km 147,000–146,600 vlevo a současně levý jízdní pruh v km 153,800–147,150 
vlevo; 14. 8. 2018, 09:00–19:00 hod. (2. fáze – změna přechodné úpravy provozu); provoz ve 
směru na Prahu bude veden v jednom nebo ve dvou jízdních pruzích, 

b) levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v km 146,312–154,209 vpravo;  
14. 8. 2018, 09:00 hod.–16. 8. 2018, 13:00 hod. (3. fáze – změna přechodné úpravy 
provozu); provoz ve směru na Brno bude veden v jednom jízdním pruhu, 

c) levý jízdní pruh v km 154,189–146,815 vlevo; 14. 8. 2018, 19:00 hod.–15. 9. 2018, 07:00 
hod. (etapa 5 vlevo); provoz ve směru na Prahu bude veden ve dvou jízdních pruzích, 

d) levý jízdní pruh v km 146,582–153,039 vpravo; 16. 8. 2018, 13:00 hod.–15. 9. 2018, 07:00 
hod. (etapa 5 vpravo); provoz ve směru na Prahu bude veden ve dvou jízdních pruzích, 

e) pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruhu v km 146,200– 
154,250 vpravo a současně v km 154,520–146,600 vlevo; 15. 9. 2018, 07:00 hod.– 
17. 9. 2018, 13:00 hod., za níže uvedených podmínek (odstranění přechodné úpravy 
provozu); provoz bude veden v režimu 1/1 nebo 2/1, 

f) zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 146,200–154,250 vpravo a současně 
v km 154,520–146,600 vlevo; 17. 9. 2018, 13:00 hod.–18. 9. 2018, 19:00 hod. (odstranění 
přechodné úpravy provozu); provoz bude veden v režimu 2/2. 

Stanovené podmínky: 
1. Uzavírka nesmí být zahájena za povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo 

přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona). 
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2. Zúžení do jednoho jízdního pruhu ve směru na Prahu nesmí být v případě uzavírky dle  
písm. e) provedeno v době 16. 9. 2018, 12:00–20:00 hod. 

3. Organizace uzavírky bude projednána s dálničním oddělením Policie ČR v Domašově 
(s přihlédnutím k případným nehodám či jiným omezením v předmětném úseku).  

4. Dopravní značení uzavírky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na 
dálnici D1 vydaného Ministerstvem dopravy pod č. j. 171/2018-120-RD/4 ze dne 12. 7. 
2018.  

5. Za dodržení dopravně bezpečnostních opatření, organizaci a zabezpečení prací spojených  
s uzavírkou a dodržení podmínek rozhodnutí jsou odpovědné osoby: 

• za stavbu: COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9;  
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Maršík, tel. 733 780 362, 

• za dopravní značení: GEFAB CS, spol. s r.o., IČO 41602901, se sídlem Švédská 5, 
620 00 Brno; kontaktní osoba: Jakub Humplík, tel. 727 808 323. 

1. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. Dopravní 
prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s touto uzavírkou se budou 
po dálnici pohybovat v prostoru vymezeném uzavírkou. 

2. Přesný čas zahájení a ukončení každé uzavírky oznámí žadatel Ministerstvu dopravy 
(uzavirky@mdcr.cz) a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, tel. 596 663 550-3 
(ndic@rsd.cz). 

3. Doba uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím 
pracovních sil a mechanizace. Termín ukončení uzavírky je závazný.  

 
Odůvodnění 

Žadatel předložil dne 4. 7. 2018 žádost o povolení částečné uzavírky dálnice D1 z důvodu 
stavební akce „D1 – modernizace, úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí – EXIT 153 Lhotka 
(prodloužení etapy 4)“. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Podle § 24 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona o pozemních byla žádost projednána s účastníky: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Velké Meziříčí, Dolní 
Heřmanice a Tasov a současně s Policií ČR, jakožto dotčeným orgánem. Pro úplnost se dodává, že 
vydání tohoto rozhodnutí bylo podmíněno povolením předčasného užívání levého pásu dálnice  
a souvisejících stavebních objektů, o němž rozhodoval zdejší speciální stavební úřad. Povolení  
k předčasnému užívání č. j. 535/2018-910-IPK/5 bylo zdejšímu silničnímu správnímu úřadu 
poskytnuto dne 13. 8. 2018 a nabývá právní moci dne 14. 8. 2018. Přechodná úprava provozu na 
dálnici D1 byla stanovena opatřením obecné povahy č. j. 171/2018-120-RD/4 ze dne 12. 7. 2018. 

Ministerstvo dopravy posoudilo předloženou žádost doloženou příslušnými podklady  
a dospělo k závěru, že požadovanou částečnou uzavírku dálnice D1 lze provést ve výše uvedeném 
rozsahu a době trvání při splnění stanovených podmínek, aniž by byla ohrožena bezpečnost 
silničního provozu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 

 
Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva  
dopravy do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího  
 
 



392/2018-120-SSU/4  

3/3 

 
po doručení rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá podání 
rozkladu odkladný účinek. 

 

V Praze 14. srpna 2018 

 

- otisk úředního razítka - 

 
Ing. Václav Krumphanzl v. r. 
ředitel 
Odbor pozemních komunikací 

 
 
Rozdělovník 
Účastníci řízení (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích): 
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

obdrží prostřednictvím: GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1  
- obec Tasov, Tasov 240, 675 79 Tasov (IČO 0029058) 
- obec Dolní Heřmanice, č. p. 100, 594 01 Dolní Heřmanice (IČO 00842443) 
- město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

Dotčený orgán (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích): 
- Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 

Na vědomí (§ 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích): 
- Ministerstvo vnitra, OBP 
- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
- Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina 
- Ministerstvo dopravy, O120 – nadměrná přeprava 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – správce mýtného systému 
- STUDENT AGENCY k.s. 
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