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účastník řízení / dotčený orgán státní správy: 

Město Žďár nad Sázavou 
Žižkova 227/1 
591 31 Žďár nad Sázavou 

  
Věc:   VYJÁDŘENÍ  ÚČASTNÍKA  ŘÍZENÍ  /  DOTČENÉHO  ORGÁNU  STÁTNÍ  SPRÁVY 

V souvislosti s prováděním níže uvedené stavby prohlašuje účastník řízení / dotčený orgán státní správy, že souhlasí s vydáním rozhodnutí o 
uzavírce a stanovení přechodné úpravy provozu v rozsahu všech dotčených silničních správních úřadů a současně prohlašuje, že se vzdává 
možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle §36, odstavce 3), zákona č.500/2004 Sb. – Zákon správní řád. 

Název stavby / dotčená silnice:  

Velká Losenice průtah / číslo silnice III/35011 
 [číslo stavby v mapě akcí KSÚSV v roce 2018 – tabulka silnice řádek č. 167] 

Předpokládaný (maximální) termín provádění stavby: od 3.8.2018 – do 31.10.2018 

Stručný popis organizace dopravy: 

V rámci stavby dojde k úplné uzavírce silnice III/35011 v úseku provozního staničení km 2,450 – km 3,977 a k částečné uzavírce 
v úseku provozního staničení km 3,977 – km 4,250. 
Etapa 1. – Objízdná trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po silnicích III/35011, II/350, I/37, I/19, III/35011 přes zastavěné 
území obce Malá Losenice, obce Vepřová, obce Račín, obce Polnička, města Žďár nad Sázavou, obce Hamry nad Sázavou, obce 
Sázava, obce Velká Losenice. 
Etapa 2. – Objízdná trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po silnicích III/35018, I/19 přes zastavěné území obce Velká 
Losenice, Sázava. 

 

Žadatel o rozhodnutí o uzavírce a stanovení přechodné úpravy provozu: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava / IČO: 0090450 

 
Odpovědná osoba za stavbu:  

Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb – správního, KSÚSV Žďár nad Sázavou 
telefon: 775 058 429 / e-mail: smazil.z@ksusv.cz 
adresa pracoviště: KSÚSV Žďár nad Sázavou, Jihlavská 841/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Dopravní značení zajišťuje:        Odpovědná osoba za dopravní značení: 

ZNAKOM Vysočina s.r.o.      Ing. Petr OŠMERA 
pracoviště: Hosov 55, 586 01 Jihlava     telefon: +420 725 015 243 
se sídlem: Kounicova 297/38, Veveří, 602 00 Brno / IČO: 28775597  e-mail: osmera@znakomvysocina.cz 

 
prohlášení účastníka řízení 

dotčeného orgánu státní správy oprávněný zástupce 

  

dne: 
  
za účastníka řízení (jméno a příjmení čitelně): 
 
podpis a razítko: 


