Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Vaše č.j.:
Naše č.j.: MSNS/15699/2019/OD-13U-Ko
Světlá nad Sázavou dne: 09.09. 2019

Vyřizuje: Kovandová Věra
Telefon: 569 496 635
E-mail: posta@svetlans.cz

ROZHODNUTÍ
Účastníci řízení:
KSÚSV, IČ: 00090450, TSÚ Havl. Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2 - žadatel
Obec Číhošť, č.p. 44, 582 87 Číhošť
Obec Leština u Světlé, č.p. 51, 582 86 Leština u Světlé
Obec Kynice, č.p. 38, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní
úřad podle § 40 odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), dle § 67 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, po projednání žádosti organizace KSÚSV, kterou podala dne 26.08.
2019 čj.: MSNS/15699/2019, po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ust. § 24
ods. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění
povoluje
právnické osobě: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
sídlo:

IČ: 00090450

Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2

uzavírku úseku silnice druhé třídy č. II/130 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích
termín uzavírky:

16.09. 2019 – 20.09. 2019

silnice II/130 v km:

9,760-11,760

délka uzavírky v km:

2,000

délka objízdné trasy v km:

8,400

důvod uzavírky:

oprava povrchu vozovky

druh uzavírky:

úplná

Objízdná trasa je navržena obousměrně takto:
- ze silnice č. II/130 z Vrbice do Leštiny, poté na křižovatce č. III/1305 do Dobrnic, tam na
křižovatce po silnici č. III/1308 do Hroznětína, Číhoště až na křižovatku se silnicí č. II/130, po
silnici č. II/130 zpět do Kynic
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Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objížďky před jejím započetím podle
stanovení dopravního značení vydaného odborem dopravy Městského úřadu Světlá nad
Sázavou podle § 61 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o provozu na pozemních komunikacích), pod čj.: MSNS/15698/2019/OD-46SDZTIM ze dne 04.09. 2019 po předchozím souhlasném písemném vyjádření Policie ČR
KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod ze dne 21.08. 2019. Žadatel zajistí udržování tohoto
dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání uzavírky a jeho odstranění
po skončení uzavírky. Odpovědná osoba označení uzavírky a objízdné trasy:
Ing. Luboš Veselý, tel. 724 517 932.
2. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a
zabezpečení podle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění a podle zákona o
provozu na pozemních komunikacích po dohodě s Policií ČR KŘ JK ÚO DI Havlíčkův
Brod.
3. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích
nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky
nebo objížďky.
4. V případě prokazatelného poškození, vzniklého v důsledku uzavírky, bude objížďková
trasa opravena po dohodě se správcem komunikace.
5. Vlastník komunikace, po níž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz
na ni převedený. O případné úpravě či náhradě škody bude rozhodnuto do 7 dnů po
stanoveném termínu uzavírky.
6. Žadatel prostřednictvím Obce Číhošť, Obce Kynice a Obce Leština u Světlé, jichž se
uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem v místě obvyklým (rozhlasem,
vyvěšením na úřední desce) s řešením provozu v době uzavírky.
7. Zástupcům odboru dopravy MěÚ Světlá n.S. a Policie ČR zůstává vyhrazeno právo
kontroly dopravního značení a je nutno respektovat případné další pokyny tohoto
orgánu.
9.

Nedodržení termínu, příkazů a stanovených podmínek odborem dopravy Městského
úřadu Světlá nad Sázavou je možno posuzovat jako porušení předpisů o uzavírce.
V tomto případě je možno uplatnit postih podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění.

10.

Autobusová doprava zajišťovaná společností ARRIVA Východní Čechy a.s.Chrudim
pojede po stanovené objízdné trase
Dopravci zajistí vývěsy výlukových jízdních řádů:

Dočasné přemístění zastávek VLOD:
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Dopravní obsluha zastávek „Leština u Světlé,Vrbice“ a „Leština u Světlé“závod“
bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Leština u
Světlé“žel.zast“ pro spoje níže uvedené linky:
600560 Ledeč n.Sázavou-Leština u Světlé-Golčův Jeníkov
Odjezdové místo zastávky „Leština u Světlé“žel.zast“ umístěné na MK otočce v blízkosti
Obecního úřadu v Leštině u Světlé bude využito pro obsluhu následujících spojů : 15, 6, 7, 8
výše uvedené linky.
Ostatní spoje předmětné linky obslouží pro tuto zastávku odjezdová místa nacházející se na
silnici č. II/130.
Dopravní úřad uvádí dopravce, kterého by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle
dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat:
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, tel. 569 622 066,
info.východnicechy@arriva.cz
V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
Odůvodnění
Dne 26.08. 2019 podal žadatel žádost o povolení uzavírky sil. č. II/130 v km 9,760 –
11,760 v úseku Leština u Světlé - Kynice z důvodu opravy povrchu vozovky v termínu od
16.09. 2019 – 20.09. 2019 nepřetržitě.
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997
Sb., v platném znění, kterou se zákon provádí. Dále byla žádost projednána s obcemi, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, tj. Obec Číhošť, Obec
Kynice a Obec Leština u Světlé.
Dopisem pod čj. MSNS/15699/2019/OD-13U-Ko ze dne 03.09. 2019 bylo oznámeno
zahájení řízení v předmětné věci, účastníci řízení byli poučeni o tom, že mohou během
předmětného správního řízení činit své návrhy, podávat připomínky nejpozději do 10.09. 2019,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníkům byla dána možnost vyjádřit se před vydáním
rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Účastníci nevyužili možnosti k podání připomínek, vzdali
se práva na odvolání. Silniční správní úřad považuje žádost za projednanou.
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích dospěl Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy, jako příslušný silniční
správní úřad k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možné žádosti o povolení
uzavírky silnice druhé třídy sil. č. II/130 v km 9,760 – 11,760 v úseku Leština u Světlé - Kynice
z důvodu opravy povrchu vozovky, v y h o v ě t.
Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání ke Krajskému
úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu
Světlá nad Sázavou.
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
Světlá nad Sázavou dne 09.09. 2019
Ing.Bc. Miroslav Peroutka, v.r.
vedoucí odboru dopravy
Obdrží:
KSÚSV, IČ: 00090450, TSÚ Havl. Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2
Obec Číhošť, č.p. 44, 582 87 Číhošť – k vyvěšení na úřední desce
Obec Leština u Světlé, č.p. 51, 582 86 Leština u Světlé – k vyvěšení na úřední desce
Obec Kynice, č.p. 38, 584 01 Ledeč nad Sázavou – k vyvěšení na úřední desce
Město Světlá nad Sázavou – k vyvěšení na úřední desce
Dále obdrží:
Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod, č.j. KRPJ-91569-1/ČJ-2019-161606
RCVD, tř. 1.máje 1, P.O.BOX 513, 771 00 Olomouc
Hasičský záchranný sbor – kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
Zdravotnická záchranná kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
ICOM transport a.s., divize Humpolec, Okružní 612, 396 01 Humpolec
ARRIVA Východní Čechy a.s., o.o. Chotěboř, Sokolohradská 629, 583 01 Chotěboř
Počet listů: 4 ks
Počet příloh: 1 ks
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