
 Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
ID datové schránky: yptb58f                           Vyřizuje: Kovandová Věra
Naše č.j.: MSNS/5030/2022/OD-4U-Ko      Telefon: 569 496 635
Světlá nad Sázavou dne: 29.03. 2022                                                 E-mail: podatelna@svetlans.cz 

R O Z H O D N U T Í  

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. (dále jen „správní 
řád“), po projednání žádosti, kterou dne 16.03. 2022 podala spol.:

Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, na základě plné moci 
Martin Líska, Dopravní značení, IČ: 42744482, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen 
„žadatel“),

po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích 
a § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích  

p o v o l u j e   u z a v í r k u   s i l n i c e

právnické osobě:   Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. IČ: 25953818

sídlo:                      Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

důvod uzavírky:   „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé n/S, II. etapa“   
                                    
rozsah úplné uzavírky uzavírky:    II/150 (ul. Sázavská) a II/347 (nám. Trčků z Lípy po křižovatku 
II/347 ul. Nádražní x MK ul. Komenského včetně křižovatky) ve Světlé nad Sázavou          

termín uzavírky:     04.04. – 31.10. 2022

délka uzavírky:       250 m
  

a   n a ř i z u j e   o b j í z d n o u   t r a s u

pro veškerou dopravu, obousměrně (mimo veřejnou osobní linkovou dopravu, dále  „VLOD“):
  - 1) ve směru Habry – Světlá n.S. ul.Zámecká – z křižovatky silnic I/38 a II/347 (obchvat Habrů)  po 
I/38 most ev.č.38-056 v km124,422, most ev.č.38-057 v km124,719 přes obec Kámen , most ev.č.38-
058 v km130,879, most ev.č.38-059 v km133,217  a most ev.č.38-060 v km134,329 přes obec Radostín 
do Havlíčkova Brodu na ul.Masarykova ke křižovatce se sil.II/150 ul.Ledečská, kde v termínu 4.4. a 
poté 12.4. – 31.10.22 bude pokračovat po II/150 ul.Ledečská, most ev.č.150-024 v km85,216 a 
ul.Okrouhlická, most ev.č.150-023 v km83,553 přes obec Chlístov, most ev.č.150-022A v km81,005 do 
obce Okrouhlice, most ev.č.150-022 v km79,649, most ev.č.150-021 v km79,189, most ev.č.150-020 
v km77,353, most ev.č.150-019 v km76,233 přes obec Nová Ves u Světlé do Světlé n.S. ul.Zámecká a 
v termínu 5.4. – 11.4.22, se na křižovatce silnice I/38 ul.Masarykova a II/150 ul.Ledečská napojí na 
objízdnou trasu k uzavírce silnice II/150 ul.Ledečská v Havlíčkově Brodě.
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  - 2) ve směru Habry – Světlá n.S. centrum pro vozidla nad 3,5t – z křižovatky silnic II/346 a II/347 
(obchvat Habrů) po II/346, most ev.č.346-003 v km2,385 přes obec Štěpánov, most ev.č.346-002 v km 
1,412 do obce Leština u Světlé a po II/130, most ev.č.130-006 v km 9,763, který bude upraven z důvodu 
omezení tonáže - 24t a jediné vozidlo 60t, dle požadavku KSUSV bude zúžen na jeden jízdní pruh o 
min.šíři 3,0m na střed komunikace mostu – viz.DIO, a dále přes obec Vrbice, Kynice, Hradec do Ledče 
n.S. na II/150, dále po II/150 na III/01832 přes obec Ostrov, Pavlov, most ev.č.01832-2 v km3,387 do 
obce Opatovice na III/34731 a po III/34731, most ev.č.34731-2 v km3,099 do Světlé n.S. ul.V Polích, 
Panuškova, Lánecká na MK ul.Havířská, Čapkova na II/347 ul.Nádražní.

  - 3) ve směru Světlá n.S. ul.Zámecká – Habry a Světlá n.S. centrum pro veškerý provoz – 
z křiž.II/150 ul.Jelenova a II/347 nám.Trčků z Lípy po II/150 ul.Sázavská přes obec Mrzkovice, 
Leštinka a Vilémovice na křižovatku se sil.III/01832 kde se rozdělí na směr Habry, který bude 
pokračovat po II/150 do Ledče n.S. a dále po II/130 přes obec Hradec, Kynice, Vrbice, most ev.č.130-
006 v km 9,763, který bude upraven z důvodu stávajícího omezení tonáže - 24t a jediné vozidlo 60t, dle 
požadavku KSUSV bude zúžen na jeden jízdní pruh o min.šíři 3,0m na střed komunikace mostu – 
viz.DIO do obce Leština na II/346 , most ev.č.346-002 v km0,412 přes obec Štěpánov, most ev.č.346-
003 v km2,385 na křižovatku se sil.II/367 (obchvat Habrů) a dále na směr Světlá n.S. centrum, který 
bude pokračovat po III/01832 přes obec Ostrov, Pavlov, most ev.č.01832-2 v km3,387 do obce 
Opatovice na III/34731 a po III/34731, most ev.č.34731-2 v km3,099 do Světlé n.S. ul.V Polích, 
Panuškova, Lánecká na MK ul.Havířská, Čapkova na II/347 ul.Nádražní. 

  - 4) ve směru Světlá n.S. centrum – Ledeč n.S. pro veškerý provoz – z II/347 ul.Nádražní po MK 
ul.Čapkova, Havířská na III/34731 ul.Lánecká, Panuškova, V Polích, most ev.č.34731-2 v km3,099 do 
obce Opatovice na III/01832, most ev.č.01832-2 v km3,387 přes obec Pavlov a Ostrov na II/150 do 
Ledče n.S. 
Mosty a jejich zatížitelnost je uvedena v přiložené tabulce, viz. Souhrn objízdných tras.

   Délka objízdných tras:                         1) 34km  
2) 30km
3) 28km
4) 12km

Objízdná trasa pro VLOD:

I. etapa – 04.04. 2022

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD bude vedena ze silnice II/150 – dále II/150 –  MK Dolní 
– MK Na Sídlišti  - III/34731 Lánecká – MK Havířská – III/34728 Komenského – obsloužit 
zastávku „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ – II/347 Nádražní – dále v původní trase. (+1,5 km)

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD  zajišťující spoje 600650/9 a 20 bude vedena ze silnice 
II/150 – dále II/150 – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Sázavská“ –  MK Dolní – MK Na Sídlišti 
– obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“  - III/34731 Lánecká - dále v původní trase. (+-0 
km) Spoje 600650/9 a 20 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá n.Sáz.,,Komenského“.

Spoj 600070/41 bude ukončen na zastávce „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ a nebude obsluhovat zastávky 
„Světlá n.Sáz.,,Sázavská“ a „Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“. (-3 km)

Spoje 600610/5 a 10 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá n.Sáz.,,Bohemia“. (-2 km)

Spoj 600650/2 nebude obsluhovat zast. „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ a „Světlá n.Sáz.,,žel.st.“. (-3 km)

Spoje 600650/24 a 27 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“. Spoj 600650/24 
obslouží namísto zastávky „Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“ zastávku „Světlá n.Sáz.,,Sázavská“. (-1 km) 
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II. etapa – 01.07. 2022

  Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD bude vedena ze silnice II/347 nám. Trčků z Lípy – 
III/34731 Lánecká – MK Havířská – III/34728 Komenského – obsloužit zastávku „Světlá 
n.Sáz.,,Komenského“ – II/347 Nádražní – dále v původní trase. (+0,8 km)

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD  zajišťující spoje 600650/9 a 20 bude vedena ze silnice 
II/150 – dále II/150 Sázavská – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Sázavská“ –  MK Dolní – MK 
Na Sídlišti – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“  - III/34731 Lánecká - dále v původní 
trase. (+-0 km) Spoje 600650/9 a 20 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá n.Sáz.,,Komenského“.

Spoje 600610/5 a 10 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá n.Sáz.,,Bohemia“. (-2 km)

Spoj 600650/2 nebude obsluhovat zast. „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ a „Světlá n.Sáz.,,žel.st.“. (-3 km)

III. etapa – 01.09. 2022

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD bude vedena ze silnice II/347 nám. Trčků z Lípy – dále 
III/34731 Lánecká – MK Havířská – MK Čapkova – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová 
Čtvrť“ – II/347 Nádražní – dále v původní trase. (+0,8 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600070/44, 600260/1, 5, 7, 13 a 21 a 600930/6 a 16 
bude vedena z přemístěné zastávky „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ – dále III/34728 Komenského – MK 
Čapkova - obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová Čtvrť“ - II/347 Nádražní – dále v původní trase. 
(+- 0 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600070/41 bude vedena ze slince II/347 Nádražní – 
dále MK Čapkova – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová čtvrť“ – MK Havířská - III/34731 
Lánecká – následně v původní trase, dále ze silnice II/347 nám. Trčků z Lípy – dále III/34731 Lánecká 
– MK Havířská – MK Čapkova – MK Revoluční – obsloužit přemístěnou zastávku „Světlá 
n.Sáz.,,Komenského“. (+0,8 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600620/6 a 8, 600650/45 a 600710/3 bude vedena 
z přemístěné zastávky „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ – dále III/34728 Komenského - MK Havířská - 
III/34731 Lánecká - dále v původní trase. (+0,8 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600620/7, 600710/8 a 12 bude vedena ze silnice 
II/347 nám. Trčků z Lípy – dále III/34731 Lánecká – MK Havířská – MK Čapkova – obsloužit 
zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová Čtvrť“ – MK Revoluční - obsloužit přemístěnou zastávku „Světlá 
n.Sáz.,,Komenského“. (+0,9 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 600070/48 bude vedena ze silnice  II/347 Josefodolská 
– dále MK nádražní – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,žel.st.“. (-1 km) V zastávce „Světlá 
n.Sáz.,,žel.st. bude na spoj 600070/48 navazovat spoj 600620/20 do Ledče nad Sázavou (přes zastávku 
„Světlá n.Sáz.,,Nová Čtvrť) zajišťovaný stejným vozidlem.

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600260/2, 8 a 14 a 600930/3 a 13 bude 
vedena ze silnice II/347 Nádražní – MK Čapkova – MK Revoluční – obsloužit přemístěnou zastávku 
„Světlá n.Sáz.,,Komenského“ (+- 0 km)

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600260/3, 6, 9, 10 a 22 bude vedena ze 
silnice II/347 Nádražní – dále MK Čapkova – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová čtvrť“ – MK 
Havířská  - dále v původní trase.  (+-0 km)
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Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 600260/11 bude vedena z MK Havířská – dále MK 
Čapkova - obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová čtvrť“ – MK Revoluční - obsloužit přemístěnou 
zastávku „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ (+- 0 km)

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje na lince 600610 bude vedena z MK 
Havířská - dále MK Čapkova - obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová čtvrť“ - II/347 Nádražní - 
dále v původní trase.  (+0,5 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 600610/6 bude vedena ze silnice III/34728 
Komenského – dále MK Čapkova – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová Čtvrť“ – MK 
Revoluční - obsloužit přemístěnou zastávku „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ – III/34728 - dále 
v původní trase. (- 1 km)

Spoje 600610/5 a 10 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá n.Sáz.,,Bohemia“. (-2 km)

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD  zajišťující spoje 600650/9 a 20 bude vedena ze silnice 
II/150 – dále II/150 Sázavská – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Sázavská“ –  MK Dolní – MK 
Na Sídlišti – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“ - III/34731 Lánecká - dále v původní 
trase. (+-0 km) Spoje 600650/9 a 20 nebudou obsluhovat zastávku „Světlá n.Sáz.,,Komenského“.

Spoj 600650/2 nebude obsluhovat zast. „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ a „Světlá n.Sáz.,,žel.st.“. (-3 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600670/5 a 7 bude vedena z přemístěné zastávky 
„Světlá n.Sáz.,,Komenského“. – dále III/34728 Komenského – dále v původní trase. (+- 0 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600670/9, 15 a 17 bude vedena z přemístěné zastávky 
„Světlá n.Sáz.,,Komenského“. – dále III/34728 Komenského – MK Čapkova - II/347 Nádražní - dále 
v původní trase. (+- 0 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLDO zajišťující spoj 600670/8 bude vedena ze silnice II/347 Nádražní -
  dále MK Čapkova - obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová čtvrť“ - III/34728 Komenského – 
následně v původní trase – při příjezdu zpět do Světlé nad Sázavou z III/34728 – MK Čapkova – 
MK Revoluční – obsloužit přemístěnou zastávku „Světlá n.Sáz.,,Komenského“. (+-0 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600670/10 a 12 bude vedena ze silnice III/34728 
Komenského – dále MK Čapkova – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová Čtvrť“ – MK 
Revoluční - obsloužit přemístěnou zastávku „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ (+-0 km)

Objízdná trasa pro vozidla VLDO zajišťující spoje 600670/6 a 22 bude vedena ze silnice II/347 Nádražní 
-  dále MK Čapkova - MK Revoluční - obsloužit přemístěnou zastávku „Světlá 
n.Sáz.,,Komenského“ (+-0 km)

Z důvodu souběhu s dalšími uzavírkami a kvůli jiným změnám v jízdních řádech se může konečné 
dopravní řešení pro jednotlivé spoje mírně odlišovat od výše uvedeného. 

Požadavky na zhotovitele:

III. etapa – 01.09. 2022

Pro zajištění bezpečného průjezdu vozidel VLOD požadujeme osadit DZ B 28 "Zákaz zastavení" na 
MK Revoluční alespoň po pravé straně od MK Čapkova.

Dočasné přemístění zastávek:
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I. etapa – 04.04. 2022

Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávky.

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ nebude obsluhována spoji 600650/2, 9 a 20.

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,Bohemia“ nebude obsluhována spoji 600610/5 a 10.

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,žel.st.“ nebude obsluhována spojem 600650/2.

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“ nebude obsluhována spoji 600650/24 a 27 a 600070/41. Spoj 
600650/24 obslouží namísto zastávky „Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“ zastávku „Světlá n.Sáz.,,Sázavská“.

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,Sázavská“ nebude obsluhována spojem 600070/41.

II. etapa – 01.07. 2022

Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávky.

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ nebude obsluhována spoji 600650/2, 9 a 20.

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,Bohemia“ nebude obsluhována spoji 600610/5 a 10.

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,žel.st.“ nebude obsluhována spojem 600650/2.

III. etapa – 01.09. 2022

Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ do vhodného a 
bezpečného místa na MK Revoluční naproti domu č.p. 302. 

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ bude obsluhována vybranými spoji, ostatní spoje obslouží 
namísto zastávky „Světlí n.Sáz.,,Komenského“ zastávku „Světlá n.Sáz.,,Nová čtvrť“. Spoje 600650/9 a 
20 obslouží namísto zastávky „Světlí n.Sáz.,,Komenského“ zastávky „Světlá n.Sáz.,,Sázavská“  a 
„Světlá n.Sáz.,,Na Sídlišti“, spoj 600070/48 obslouží namísto zastávky „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ 
zastávku „Světlá n.Sáz.,,žel.st.“

Zastávka „Světlá n.Sáz.,,Bohemia“ nebude obsluhována spoji 600610/5 a 10

Zastávky „Světlá n.Sáz.,,Komenského“ a „Světlá n.Sáz.,,žel.st.“ nebudou obsluhovány spoje 600650/2.

Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a norem 
na dopravní značení včetně výlepové plochy pro jízdní řády. Dále je povinen označit neobsloužené 
zastávky informací: „Zastávka je po dobu uzavírky bez obsluhy“.

Žadatel o povolení uzavírky a nařízení objížďky je povinen předložit před zahájením stavební akce 
žádost o souhlas s dočasným přemístěním zastávek u příslušného dopravního úřadu.

Další informace: 
Upozorňujeme, že vzhledem k souběhu s dalšími uzavírkami není možné garantovat přestupní vazby 
zajišťované v rámci řádného jízdního řádu. 
V případě jakýchkoliv změn nás informujte nejpozději 15 pracovních dnů před požadovanou změnou z 
důvodu zajištění dopravní obslužnosti.
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V předmětném úseku v současné době provozuje VLOD dopravce:

ARRIVA Východní Čechy a.s. (linky 600070, 600610, 600620, 600650, 600710 a 600930)

ICOM Transport a.s. (linky 350320 a 350330)
 
Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objížďky před jejím dle vydaného stanovení podle § 61 a 

§ 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích  vydaného odborem dopravy Městského úřadu 
Havlíčkův Brod podle § 61 a § 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích pod čj. 
MHB_DOP/5082/2022/PV ze dne 18.03. 2022, Městského úřadu Světlá nad Sázavou pod č.j.: 
MSNS/5175/2022/OD-8SDZ-TIM ze dne 28.03. 2022 a Krajského úřadu Kraje Vysočina pod č.j. 
KUJI/27150/2022 Maš/DZp/39 ze dne 28.03. 2022, po předchozích souhlasných stanoviscích 
Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod ze dne 17.03. 2022, č.j. KRPJ-47298-30/ČJ-2021-161606 
a ze dne 24.03. 2022, č.j. KRPJ-47298-34/ČJ-2021-161606. Žadatel zajistí udržování tohoto 
dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání uzavírky a jeho odstranění po skončení. 

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 komun. po 
dohodě s Policií ČR KŘ ÚO DI HB.

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. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel, přičemž kontaktní osobou je Martin Líska, 
Dopravní značení, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 603 836 575

Za dodržení podmínek zvláštního užívání zodpovídá Věra Vašková – stavbyvedoucí spol. Dlažba 
Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, tel. 724 264 571.

5. Vlastník komunikace, po níž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně provoz na ni 
převedený. O případné úpravě či náhradě škody bude rozhodnuto po ukončení uzavírky a 
objížďky. Před zahájením stavby bude provedena pasportizace objízdné trasy.

6. 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.

7. Žadatel prostřednictvím příslušných obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů 
způsobem v místě obvyklým s řešení provozu v době uzavírky.   

 
8. V době trvání uzavírky budou vozidla IZS jezdit po stanovených objízdných trasách.

9. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup k sousedním pozemkům a nemovitostem.

10. Pokud omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, 
než jsou uvedeny v tomto povolení, žadatel tuto informaci bezodkladně sdělí MÚ Světlá na 
Sázavou, odboru dopravy a Národnímu dopravnímu informačnímu centru v Ostravě. 

V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad podle § 24 odst. 4 zákona 
o pozemních komunikacích toto povolení omezit nebo zrušit.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto



7
č.j.: MSNS/5030/2022/OD-4U-Ko

Město Světlá nad Sázavou, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, pověřena KSÚSV p.o., TSÚ Havlíčkův Brod

ŘSD ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 

O d ů v o d n ě n í

Dne 16.03. 2022 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/150 (ul. Sázavská) a II/347 
(nám. Trčků z Lípy po křižovatku II/347 ul. Nádražní x MK ul. Komenského včetně křižovatky) ve 
Světlé nad Sázavou, termín uzavírky: 04.04. – 31.10. 2022, délka uzavírky: 250 m, z důvodu stavby: 
Revitalizace náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou, II. etapa.

Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., byla 
projednána se správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena, tj. KSÚSV p.o., TSÚ Havlíčkův 
Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2 dne 17.03. 2022 a ŘSD ČR, správa Jihlava, Kosovská 
10a, 586 01 Jihlava dne 28.03. 2022 a správcem MK, Městem Světlá nad Sázavou dne 23.03. 2022. 

Dopisem pod č.j.: MSNS/5030/2022/OD-4U-Ko ze dne 17.03. 2022 bylo oznámeno zahájení řízení 
v předmětné věci s poučením, že mohou účastníci správního řízení předkládat své návrhy a účastníkům 
byla dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Žádost o uzavírku a 
návrh objízdné trasy byla oznámena obcím, na jejichž zastavěném území má být povolena úplná 
uzavírka nebo nařízena objížďka.

V průběhu řízení byla odsouhlasena navržená přechodná úprava provozu vydaná Městským úřadem 
Havlíčkův Brod pod č.j. MHB_DOP/5082/2022/PV dne 18.03. 2022, Městským úřadem Světlá nad 
Sázavou   pod č.j. MSNS/5157/2022/OD-8SDZ-TIM dne 28.03. 2022 a Krajským úřadem Kraje 
Vysočina č.j. KUJI/27150/2022 Maš/DZp/39 ze dne 28.03. 2022.  Krajským úřadem Kraje Vysočina, 
OD, byly stanoveny náhradní trasy pro VLOD a bylo schváleno dočasné přemístění autobusových 
zastávek. Souhlasné stanovisko vydala Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod pod. č.j. KRPJ-
47298-30/ČJ-2021-161606 dne 17.03. 2022 a č.j. KRPJ-47298-34/ČJ-2021-161606 dne 24.03. 2022. 
Silniční správní úřad považuje žádost za projednanou. 

Uplatněné návrhy a námitky účastníků řízení:
Účastníky řízení nebyly podány návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci řízení se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

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 úplné uzavírky silnice č. II/150 (ul. 
Sázavská) a II/347 (nám. Trčků z Lípy po křižovatku II/347 ul. Nádražní x MK ul. Komenského včetně 
křižovatky) ve Světlé nad Sázavou, termín uzavírky: 04.04. – 31.10. 2022, délka uzavírky: 250 m 
z důvodu stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou, II. etapa, vyhovět. Rozhodl 
proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

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.     

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá, podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, 
odkladný účinek.
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Světlá nad Sázavou dne 29.03. 2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy 
                                              

Příloha: 6 x situace objízdných trasy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Obdrží, účastníci řízení:

Žadatel dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích:
Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, na základě plné moci Martin 
Líska, Dopravní značení, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod

Vlastník PK dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník PK, která 
má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):
KSÚSV p.o., TSÚ HB, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2,
KSÚSV p.o., TSÚ PE, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov
ŘSD ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Město Světlá nad Sázavou, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž zastavěném 
území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka): 
Město Světlá nad Sázavou, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Město Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Kámen, č.p. 53, 582 42 Kámen
Obec Radostín, č.p. 27, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Okrouhlice, č.p. 186, 582 31 Okrouhlice
Obec Nová Ves u Světlé, č.p. 5, 582 91 Světlá nad Sázavou
Obec Leština u Světlé, č.p. 51, 586 86 Leština u Světlé
Obec Kynice, č.p. 38, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Hradec u Ledče, č.p. 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Ostrov, č.p. 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Pavlov, č.p. 9, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Vilémovice, č.p. 9, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:
KŘ Policie ČR, DI HB, Nádražní 59, 580 01 Havl. Brod, č.j. KRPJ-47298-34/ČJ-2021-161606

Na vědomí (dotčené správní orgány a známí autobusoví dopravci): 
Krajský úřad kraje Vysočina, OD - SH, Žižkova 1882/57, 586 01  Jihlava
Městský úřad Havlíčkův Brod, OD, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod
ARRIVA Východní Čechy a.s., o.o. Chotěboř, Sokolohradská 629, 583 01 Chotěboř
ICOM transport a.s., divize Humpolec, Okružní 612, 396 01 Humpolec
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04  Jihlava
Zdravotnická záchranná Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
RSVDO, Agentura logistiky, 1. máje 803/1, 779 00 Olomouc
Městská policie Světlá nad Sázavou, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou














