
 

 

Městský  úřad  Pelhřimov 
 odbor dopravy 

 Pražská 127, 393 01 Pelhřimov 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Č.j.: OD/1132/2011-7/3-UZ/Mi 

                                                                                                    V Pelhřimově dne 31.5.2011 
 
Žadatel:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 
Pelhřimov, IČ 00090450 
 

Uzavírka silnic č. II/409 Černovice km 23,083 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
 Dne 23.5.2011 požádala právnická osoba Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz 
Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, IČ 00090450 Městský úřad Pelhřimov, odbor 
dopravy, Pražská 127, Pelhřimov, o povolení úplné uzavírky silnice č. II/409 z důvodu 
rekonstrukce opěrné zdi u sil. č. II/409 ve městě Černovice v době od 1.6.2011 do 31.8.2011. 
 Silniční správní úřad, kterým je MěÚ Pelhřimov, odbor dopravy podle § 40, odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) po 
předchozím projednání s vlastníky pozemních komunikací dle § 24, odst. 2, písm. a) „zákona“, s 
obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka podle § 24, 
odst. 2, písm. b) „zákona“, s dotčenými orgány a organizacemi, v souladu s § 24 „zákona“ , na základě 
stanovení přechodné úpravy provozu umístěním dopravního značení MěÚ Pelhřimov, odboru dopravy, 
Pražská 127, Pelhřimov ze dne 31.5.2011, č.j. OD/1200/2011-2-DZ/Mi, stanovení Městského úřadu 
Tábor, odbor dopravy, č. j.METAB 27697/2011/OD/Nk ze dne 30.5.2011, stanovení MěÚ Pacov, 
odbor dopravy č. j. MP/06912/2011/OD/Pa ze dne 23.5.2011, stanovení Krajského úřadu kraje 
Vysočina, ODSH, č. j. KUJI 44044/2011 Há/DZp-34 ODSH 32/2011 ze dne 30.5.2011, stanovení 
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č. j. 
KUJCK/19977/2011/ODSH/2 ze dne 26.5.2011 
  

povoluje uzavírku   
 

na základě žádosti Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov, Myslotínská 1887, 
393 82 Pelhřimov, IČ 00090450744 a to silnice č. II/409 takto: 
Sil. č. II/409 v km: 23,083 
Druh uzavírky:   částečná 
Délka uzavírky:   cca 200 m 
Důvod uzavírky: rekonstrukce opěrné zdi u sil.č . II/409 
Termín uzavírky:  od 1.6.2011 do 31.8.2011 
Rozsah uzavírky:  II/409 Černovice 
 
 

a nařizuje objížďku za těchto podmínek: 
 

Navržená objízdná trasa: 
Pro vozidla do 3,5 t a veřejnou linkovou osobní dopravu zůstává provoz beze změny. 
Pro ostatní dopravu platí obousměrná objízdná trasa: 
po sil. č. II/128 směrem na Věžnou až ke křižovatce se sil. č. I/19, dále po sil.č .I/19 přes Obrataň směr 
Chýnov až ke křižovatce sil. č. II/409 a dále po původní trase, délka objížďky: 22,5 km 
 

     1.  V rámci uzavírky nedojde k dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy. 
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     2. Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je pan Milan Krajc, tel.: 606 637 187 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov 
 

- Zhotovitel stavebních prací umožní přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku 
- Zhotovitel stavebních prací bude mít v požadovaném termínu k dispozici potřebný počet 

pracovníků, materiál a mechanizaci 
- Zhotovitel zajistí monitoring objízdné trasy před započetím a po skončení uzavírky 
- Bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky a po skončení uzavírky. 

V případě prokazatelného poškození, vzniklého v důsledku uzavírky, bude provedena oprava 
na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o pozemních komunikacích 

- Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se uskuteční 
na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle § 24 odst. 6 zákona o 
pozemních komunikacích 

- Žadatel, tzn. zhotovitel prostřednictvím obce, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů 
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce) s řešením provozu 
v době uzavírky. 

 
 3.  Označení uzavírky dopravními značkami a zařízeními bude zajištěno žadatelem na vlastní 

náklady podle stanovení přechodné úpravy provozu umístěním dopravního značení MěÚ 
Pelhřimov, odborem dopravy, Pelhřimov, MěÚ Pacov, odboru dopravy, Krajského úřadu kraje 
Vysočina, ODSH a MěÚ Tábor, odbor dopravy, Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor 
dopravy. 

  Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky a objížďky. 
4. Po ukončení uzavírky uvede žadatel dopravní značení do původního stavu a předá ho správci 

komunikací t.j. KSÚSV Pelhřimov, ŘSD Jihlava a ŘSD České Budějovice. 
5.  V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež 

mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 
6. V době trvání uzavírky neplatí objížďka pro vozidla IZS. 

V případě zjištění využívání jiných objízdných tras, bude doplněno dopravní značení. 
7.  V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných 
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než 
k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je poslední 
den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ městskému úřadu 
Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov telefonicky na 565 351 336 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. 
 
 
 
 
účastníci řízení: 
• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České 

Budějovice 
• Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice u Tábora 
• Obec Věžná, Věžná 25, 395 01 Pacov 
• Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň 
• Obec Dolní Hořice, Dolní Hořice 50, 3991 55 Chýnov 
• Město Chýnov, Gabrielovo nám. 7, 391 55 Chýnov 
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O d ů v o d n ě n í: 
 

Dne 23.5.2011 podal žadatel žádost o povolení uzavírky. Dne 25.5.2011 bylo všem účastníkům 
doručeno oznámení o zahájení řízení a všichni účastníci se vyjádřili, že souhlasí s vydáním rozhodnutí 
bez připomínek a vzdávají se práva na další vyjádření. Vzhledem k tomu, že žádost o povolení 
omezení obecného užívání silnice č. II/409-  uzavírka předmětné komunikace je v souladu s § 24 
„zákona“, rozhodl MěÚ Pelhřimov jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 40 odst. 4, písm. a) 
„zákona“ po projednání žádosti tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 
P o u č e n í: 

 
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu kraje 

Vysočina,  odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava prostřednictvím 
zdejšího odboru dopravy. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24, odst. 4 „zákona“).  
 
 
 
          Otisk úředního razítka 
 
 

 Ing. Lenka Mikolášková 
                                                                                                vedoucí odboru dopravy 
 
 
Doporučeně na dodejku - účastníci řízení: 
• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České 

Budějovice 
• Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice u Tábora 
• Obec Věžná, Věžná 25, 395 01 Pacov 
• Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň 
• Obec Dolní Hořice, Dolní Hořice 50, 3991 55 Chýnov 
• Město Chýnov, Gabrielovo nám. 7, 391 55 Chýnov 
  
     
Na vědomí: 
• Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240,    
      393 01 Pelhřimov 
• Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava 
• Krajské vojenské velitelství, Vrchlického 14, 586 00 Jihlava  
• Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, oddělení dopravní obslužnosti, Žižkova 57, 

587 33 Jihlava 
• Krajský úřad – Jihočeský kraj, ODSH, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
• Městský úřad Tábor, odbor dopravy, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor 
• Městský úřad Pacov, odbor dopravy, Nám. Svobody 1, 395 01 Pacov 
• SIGNISTAV s.r.o., Krčínova 36, 370 11 České Budějovice 
• Policie ČR, KŘ kraje Vysočina, Územní odbor vnější služby- Pelhřimov, DI Pražská 1738, 393 01 

Pelhřimov 
• Policie ČR KŘ DI Tábor, Služba dopravní policie, 309 01 Tábor  
• ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, provozovna Jihlava 

• COMETT PLUS spol. s.r.o., Chýnovská 2115/16, 390 02  Tábor  
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