ODBOR DOPRAVY
ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz
Číslo jednací:
MHB_DOP/2798/2018/JTE

Vyřizuje
Teplan Jaroslav

Datum
7.8.2018

ROZHODNUTÍ
Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě jako příslušný silniční správní úřad podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, na základě žádosti firmy
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava, zastoupené na základě plné moci firmou ZNAKOM Vysočina s.r.o., IČ: 28775597 se sídlem
Kounicova 297/38, Veveří, 602 00 Brno, po předchozím vyjádření vlastníka komunikace, tj. Kraj Vysočina,
zastoupený majetkovým správcem komunikace tj. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizací ze dne 1.8.2018, a Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru
Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu ze dne 30.7.2018 pod č.j. KRPJ-63326-2/ČJ-2018-161606-MULL
a po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, rozhodl takto:

povoluje
žadateli, kterým je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
sídlo:
Kosovská 16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

úplnou uzavírku
silnice č.:

II/150 mezi obcemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec

v km cca:

provozní staničení 1.020 – 7.550

v délce cca:

6.530 km

v termínu:

13.8.2018 – 10.10.2018

stanovená objížďka: Objízdná trasa pro dopravu do 3,5 t ze směru od obce Havlíčkův Brod je vedena od
křižovatky se silnicí č. I/34(obchvat), dále po této silnici po křižovatku se silnicí č.
III/3441 a dále vpravo po silnici č. III/3441 přes obec Břevnice do obce Kojetín po
křižovatku se silnicí č. III/34413 a dále po této silnici zpět na silnici č. II/344 a a to
obousměrně.
Objízdná trasa pro dopravu nad 3,5 t mimo VLOD je vedena ze směru od křižovatky
se silnicí č. I/34(obchvat) po křižovatku se silnicí č. III/03424 u obce Česká Bělá, zde
vpravo po této komunikaci do obce Česká Bělá po křižovatku se silnicí č. II/351 a dále
po silnici č. II/351 do obce Chotěboř po křižovatku se silnicí č. II/345, zde vlevo po
této silnici po křižovatku se silnicí č. II/344 a zde případně vlevo zpět a to obousměrně.
Objízdná trasa pro VLOD ze směru od obce Havlíčkův Brod je vedena od křižovatky
se silnicí č. I/34(obchvat), dále po této silnici po světelnou křižovatku se silnicí č.
III/3441 a dále vpravo po silnici č. I/38 po křižovatku se silnicí č. III/3447, zde vpravo
po této komunikaci do obce Knyk po místní komunikaci obce Knyk a dále po této
místní komunikaci zpět na silnici č. II/344 v obci Český Dvůr (etapa 1 v termínu od
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13.8.2018 – 25.8.2018 a etapa 4c v termínu od 27.9.2018 – 1.10.2018).
Trasa objížďky pro VLOD ze směru od centra obce Dolní Krupá je vedena od křižovatky
silnic č. II/344 a III/3443 po silnici III/3443 přes obce Horní Krupá a Olešná po křižovatku
se silnicí č. I/38 a dále vpravo po silnici č. I/38 do obce Kámen po křižovatku se silnicí č.
II/346, zde vpravo po této komunikaci přes obce Sedletín a Jilem do obce Rankov po
křižovatku se silnicí č. III/3468 a dále vpravo po této komunikaci přes obec Čachotín
zpět na silnici č. II/344 v obci Rozsochatec (etapa 3 v termínu od 10.9.2018 – 23.9.2018 a
etapa 4a v termínu od 24.9.2018 – 25.9.2018).
Objízdná trasa pro VLOD ze směru od obce Český Dvůr je vedena od křižovatky silnice
č. II/344 a místní komunikace po místní komunikaci obce Knyk do obce Knyk po
křižovatku se silnicí č. III/3447, zde vpravo po silnici č. III/3447 do obce Horní Krupá po
křižovatku se silnicí č. III/3443, zde vpravo po této komunikaci do obce Dolní Krupá
zpět na silnici č. II/344 v obci Dolní Krupá (etapa 4b v termínu od 25.9.2018 –
28.9.2018).
Při etapě 2 v termínu od 10.9.2018 – 23.9.2018 a etapě 4d v termínu od 1.10.2018 –
10.10.2018 bude autobusům umožněn průjezd stavbou.
z důvodu:

oprava povrchu vozovky včetně pokládky asfaltových vrstev mezi obcemi Havlíčkův
Brod a Rozsochatec

v délce cca:

11.500 km pro dopravu do 3,5 t
24.300 km pro dopravu nad 3,5 t

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1. Uzavírkou bude úplně vyloučen provoz pro vozidla a bude řízen dopravními značkami.
2. Žadatel zajistí řádné vytyčení uzavírky a objížďky dle stanovení dopravního značení vydaného
Městským úřadem Havlíčkův Brod odborem dopravy pod č.j. MHB_DOP/2798/2018/JTE JID:
54417/2018/muhb dne 2.8.2018 po předchozím písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie
Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu v souladu
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů. Náčrtek stanovené přechodné úpravy provozu je zobrazen v příloze
tohoto rozhodnutí, který je společně se stanovením přechodné úpravy provozu jeho nedílnou
součástí. Řádné vytyčení dopravními značkami a zařízeními na silnicích č. I/34, I/38 a I/19
zabezpečí žadatel o uzavírku dle stanovení přechodné úpravy provozu vydaném Krajským úřadem
Kraje Vysočina, odborem dopravy a SH, Žižkova 57, 587 33 Jihlava pod č.j. KUJI
58563/2018/Há/DZp/112 ODSH 91/2018 ze dne 2.8.2018. Řádné vytyčení dopravními značkami a
zařízeními na silnicích v působnosti MěÚ Chotěboř zabezpečí žadatel o uzavírku dle stanovení
přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Chotěboř, odborem dopravy a přestupků,
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř pod č.j. MCH-41069/2018/ODAP/BJ ze dne 2.8.2018. Žadatel
zajistí udržování stanoveného dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání uzavírky.
3. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku
uzavírky nebo objížďky.
4. Za správnost provedení označení a zabezpečení uzavírky i objížďky a zároveň za dodržení termínu
uzavírky zodpovídá p. ing. Josef Bernad, adresa dosažení: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace, tel. 737 205 139.
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5. Bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky a po skončení uzavírky. Ještě
před zahájením uzavírky budou provedeny výspravy komunikací (výtluky) na objízdné trase.
V případě poškození objízdných tras v průběhu uzavírky bude provedena oprava na náklad žadatele
o uzavírku.
6. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a zabezpečení dle § 39
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pravidelná veřejná linková osobní doprava bude touto uzavírkou dotčena. Krajský úřad Kraje
Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný dopravní úřad dle § 34 odst. 1
písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů v souladu
s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a
spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal
souhlas s dočasným přemístěním zastávek veřejné linkové osobní dopravy pod č.j. KUJI
46321/2018 – ODSH-K dne 16.7.2018 za těchto podmínek:
ETAPA 1 v termínu 13. 08. – 25. 8. 2018
a ETAPA 4c v termínu 27. 09. – 01. 10. 2018
A.1. Dopravní obsluha zastávky „Havlíčkův Brod,,Cihlář“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na
stávající zastávku „Havlíčkův Brod,,Pražská“ pro spoje níže uvedených linek:
600280 Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod-Jihlava
600950 Havlíčkův Brod-Horní Krupá-Chotěboř
A.2. Dopravní obsluha zastávky „Havlíčkův Brod,,VÚB“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na
stávající zastávku „Havlíčkův Brod,,Pražská“ pro spoje níže uvedených linek:
600010 Chotěboř-Humpolec-Pelhřimov-Kamenice-Jindřichův Hradec
600050 Havlíčkův Brod-Kojetín-Čachotín-Sedletín-Chotěboř
600660 Ledeč n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hradec Králové
600280 Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod-Jihlava
600950 Havlíčkův Brod-Horní Krupá-Chotěboř
600993 Čečkovice-Nová Ves u Chotěb.-Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod
610001 Hradec Králové-Pelhřimov-České Budějovice
630084 Jičín-Hradec Králové-Pardubice-Chrudim-Havlíčkův Brod-Jihlava
ETAPA 2 v termínu 27. 08. – 16. 09. 2018
Nedojde k dočasnému přemístění zastávek VLOD – autobusům bude umožněn průjezd stavbou.
ETAPA 3 v termínu 10. 09. – 23. 09. 2018
a ETAPA 4a v termínu 24. 09. – 25. 09. 2018
A.3. Dopravní obsluha zastávky „Rozsochatec,,u hřiště“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na
stávající zastávku „Rozsochatec,,pošta“ pro spoje níže uvedených linek:
600010 Chotěboř-Humpolec-Pelhřimov-Kamenice-Jindřichův Hradec
600660 Ledeč n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hradec Králové
600280 Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod-Jihlava
600950 Havlíčkův Brod-Horní Krupá-Chotěboř
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600993 Čečkovice-Nová Ves u Chotěb.-Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod
A.4. Dopravní obsluha zastávky „Rozsochatec“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající
zastávku „Rozsochatec,,pošta“ pro spoje níže uvedených linek:
600010 Chotěboř-Humpolec-Pelhřimov-Kamenice-Jindřichův Hradec
600050 Havlíčkův Brod-Kojetín-Čachotín-Sedletín-Chotěboř
600660 Ledeč n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hradec Králové
600280 Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod-Jihlava
600950 Havlíčkův Brod-Horní Krupá-Chotěboř
600993 Čečkovice-Nová Ves u Chotěb.-Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod
ETAPA 4b v termínu 25. 09. – 28. 09. 2018
A.5. Dopravní obsluha zastávky „Dolní Krupá“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající
zastávku „Dolní Krupá,,u rybníka“ pro spoje níže uvedených linek:
600010 Chotěboř-Humpolec-Pelhřimov-Kamenice-Jindřichův Hradec
600660 Ledeč n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hradec Králové
600280 Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod-Jihlava
600950 Havlíčkův Brod-Horní Krupá-Chotěboř
600993 Čečkovice-Nová Ves u Chotěb.-Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod
A.6. Dopravní obsluha zastávky „Dolní Krupá,,Chrast rozc.0.7“ bude po dobu uzavírky dočasně
přemístěna na stávající zastávku „Dolní Krupá,,u rybníka“ pro spoje níže uvedených linek:
600010 Chotěboř-Humpolec-Pelhřimov-Kamenice-Jindřichův Hradec
600660 Ledeč n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hradec Králové
600280 Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod-Jihlava
600950 Havlíčkův Brod-Horní Krupá-Chotěboř
600993 Čečkovice-Nová Ves u Chotěb.-Chotěboř-Rozsochatec-Havlíčkův Brod
ETAPA 4d v termínu 01. 10. – 10. 10. 2018
Nedojde k dočasnému přemístění zastávek VLOD – autobusům bude umožněn průjezd stavbou.
8. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup
k sousedním nemovitostem.
9. Vozidlům IZS tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR
nebude v termínu úplné uzavírky průjezd umožněn, budou nuceni jet po stanovené objízdné trase.
10. Po ukončení prací v prostoru uzavírky musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a
musí být zajištěno původní značení ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
11. Žadatel prostřednictvím obce Havlíčkův Brod, jehož se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.) s řešením provozu
v době uzavírky.
12. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka
povolena.
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13. V případě, že omezení provozu na pozemních komunikacích bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací nebo dřívější ukončení
prací a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci
sdělí BEZODKLADNĚ Městskému úřadu Havlíčkův Brod odboru dopravy telefonicky na 569 497
309 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.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 odst. 4
zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění omezit nebo zrušit.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava,
zastoupená na základě plné moci firmou ZNAKOM Vysočina s.r.o., IČ: 28775597 se sídlem Kounicova
297/38, Veveří, 602 00 Brno
Kraj Vysočina, zastoupený majetkovým správcem komunikace tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10, 586 01 Jihlava
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá
Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá
Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec
Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Knyk, Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Břevnice, Břevnice 10, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Kojetín, Kojetín 36, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Přibyslav
Obec Olešná, Olešná 29, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Kámen, Kámen 53, 582 42 Kámen
Obec Sedletín, Sedletín 10, 583 01 Chotěboř
Obec Jilem, Jilem 55, 583 01 Chotěboř
Obec Čachotín, Čachotín 77, 583 01 Chotěboř
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688, 611 43 Brno

Odůvodnění
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad v souladu
s ustanovením § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů, obdržel dne 1.8.2018 žádost od firmy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zastoupená na základě plné moci firmou ZNAKOM
Vysočina s.r.o., IČ: 28775597 se sídlem Kounicova 297/38, Veveří, 602 00 Brno, o povolení úplné uzavírky
silnice č. II/344 mezi obcemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec. Jedná se o stavební práce a pohyb techniky
z důvodu opravy povrchu vozovky včetně pokládky asfaltových vrstev na silnici č. II/344 mezi
obcemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec. Žádost obsahuje všechny náležitosti podle ust. § 39 vyhl. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad
Havlíčkův Brod, odbor dopravy, písemností č.j. MHB_DOP/2798/2018/JTE JID: 54179/2018/muhb ze dne
1.8.2018, oznámil zahájení řízení v předmětné věci účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům
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s možností, že účastníci mohou činit návrhy a mohou se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí
vyjádřit.
Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu – Policie České republiky - bylo vydáno pod č.j. KRPJ-63326-2/ČJ2018-161606-MULL dne 30.7.2018. Dále byl doložen souhlas majetkového správce komunikace, tj. Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, ze dne 1.8.2018.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Obec Kojetín
Upozorňujeme na problematický průjezd naší obcí.
Uvedené námitce není vyhověno. Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě nařídil objízdnou trasu
pro dopravu do 3,5 t přes výše uvedenou obec a to i na základě souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství
policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, která se vyjadřuje
z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu, tak správce komunikace tj. Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Po projednání žádosti podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, dospěl odbor dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako příslušný silniční správní úřad,
k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno této žádosti o povolení úplné uzavírky provozu na
silnici č. II/344 mezi obcemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec vyhovět a následně rozhodl po provedeném řízení
tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod.
Případnému odvolání se odnímá odkladný účinek podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Teplan Jaroslav
referent úseku
dopravy a pozemních komunikací
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g prostřednictvím firmy
ZNAKOM Vysočina s.r.o.
ostatní účastníci:
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Kraj Vysočina, zastoupený majetkovým správcem komunikace tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Město Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub
Město Chotěboř, IDDS: 94ubfm7
Obec Dolní Krupá, IDDS: mewa92j
Obec Rozsochatec, IDDS: ii8ax4a
Obec Horní Krupá, IDDS: xy5a9v7
Obec Knyk, IDDS: tx3av77
Obec Břevnice, IDDS: znrax6w
Obec Kojetín, IDDS: nckbf5i
Městys Česká Bělá, IDDS: ywtbfy6
Obec Krátká Ves, IDDS: 936avqd
Obec Olešná, IDDS: gqia5t2
Obec Kámen, IDDS: fznav6w
Obec Sedletín, IDDS: 3c6avzf
Obec Jilem, IDDS: 4r2bf4w
Obec Čachotín, IDDS: 8sea9vz
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm
dotčené orgány
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, IDDS: 94ubfm7
ostatní
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, IDDS: ntdaa7v
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IDDS: mvwtd9x
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt
Vojtěch Sadílek, Horní Bezděkov č.p. 27, Bojanov, 538 07 Seč 1
C A R - T O U R spol. s r.o., IDDS: 52uvewq
BusLine a.s., IDDS: 4kcxic3

