Městský úřad v Ledči nad Sázavou,
odbor výstavby a životního prostředí,
oddělení výstavby a územního plánování
Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou
Č.j:MLNS/1524/2015/OVZP-OdVUP-2

Ledeč nad Sázavou, dne: 21. 7. 2015

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Ledči nad Sázavou, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí jako příslušný silniční správní úřad
podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, na základě žádosti ze dne 13. 7.
2015 po předchozím souhlasu Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát a
po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle ust. .§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích v platném
znění a § 39 vyhl.č. 104/1997 Sb., v platném znění, vyhovuje žádosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01
Ledeč nad Sázavou o uzavírku
Místní komunikace č. 21c3

Nádražní ulice – levá odbočka směrem k zimnímu stadionu

V úseku

od křižovatky s místní komunikací 21c/2 (k nádraží ČD) k budově zimního
stadionu č.p. 1292

V délce

100 m

V termínu

27. 7. 2015 od 7:00 hod do 11. 9. 2015 15:00 hod.

Stanovená objížďka

silnice II/339 ul. Komenského-Habrek, silnice III/33923 Habrek-Obrvaň, místní
komunikace č. 3b Obrvaň –Ledeč nad Sázavou

s vyznačením uzavírky a objížďky dopravními značkami a zařízeními dle stanovení dopravního značení vydaného odborem dopravy
MěÚ Světlá nad Sázavou po předchozím vyjádření Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod,
Dopravní inspektorát ze dne 10. 7. 2015, čj. KRPJ-72261-1/ČJ-2015-161606.
Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1.

Provoz na komunikaci bude úplně omezen od 27. 7. 2015 od 7:00 hod do 11. 9. 2015 15:00 hod.

2.

Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení zabezpečení dle § 39 vyhl.č. 104/1997 Sb.,
v platném znění a dle zákona č. 361/2000., provozu na pozemních komunikacích v platném znění a podmínky dané
stanoviskem Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát ze dne 10.
7. 2015, čj. KRPJ-72261-1/ČJ-2015-161606. Osazení dopravních značek musí být provedeno v souladu s podmínkami
stanovení dopravního značení vydaným odborem dopravy Městského úřadu Světlá n.S. ze dne 16. 7. 2015, č.j.
MSNS/14039/2015/OD-35 SDZ-TIM

3.

Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN
12899-1, VL 6.1,TP 66, TP 133 a provedení bude retroreflexní.

4.

Za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně
osvětlena a směrem do vozovky označena červeným světlem a červenými odrazkami. Případně lze použít oranžová světla
typu 1.

5.

Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé
dopravní značení bude uvedeno původního stavu.

6.

Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána s příslušným
dopravním inspektorátem.

7.

DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ, případně na změnu
vedení objízdné trasy dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

8.

Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu
dopravních podmínek.
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9.

V případě znečištění komunikace bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně
očištěna.

10. Zdůrazňujeme řádné označení místa a důsledné dodržování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.
11. Přenosné dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaném sloupku a spodní hrana nejníže položené dopravní
značky bude min. 60 cm nad úrovní vozovky.
12. Toto stanovení je platné jen na tu činnosti, na kterou bylo vydáno rozhodnutí na zvláštní užívání pozemní komunikace nebo
rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní komunikace.
13. Za správnost provedení označení, zabezpečení uzavírky, za dodržení termínu uzavírky, odpovídá Jaroslav Bubel, Zahradní
918, 582 91 Světlá nad Sázavou. tel. 734 452 010.
14. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírek.
15. Nedodržení termínu, příkazů a podmínek stanovených tímto rozhodnutím 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.
16. Zástupcům odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Ledeč n.S. a Krajského ředitelství Policie Kraje
Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení a je
nutno respektovat případné další pokyny těchto orgánů.
17. Město Ledeč nad Sázavou řádně seznámí občany se způsobem řešení provozu uzavírky.
Odůvodnění
Na základě žádosti TS Ledeč nad Sázavou, Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, která obsahuje všechny náležitosti a
byla kladně projednána s dotčenými orgány a organizacemi, povoluje odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou úplnou uzavírku místní komunikace v Ledči nad Sázavou tak, jak je ve výroku rozhodnutí
uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, Jihlava prostřednictvím
odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek - § 24 odst. 4 zák.č. 213/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění.
Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat.

Ing. Břetislav Dvořák
Vedoucí odboru výstavby, územního plánování a ŽP
Rozdělovník
Obdrží:
Účastníci řízení:
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Město Ledeč nad Sázavou
Dále obdrží:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA, Územní odbor Havlíčkův Brod, dopravní inspektorát, Nádražní 59, 580
01 Havlíčkův Brod 1
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy
Zdravotnická záchranná služba Havlíčkův Brod, Husova 2621, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
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