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U S N E S E N Í

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle 
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“), na základě žádostí, které dne 17.02. 2022 podala spol.: 

KSÚSV p.o., IČ: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, TSÚ HB, Žižkova 1018, 581 53 
Havlíčkův Brod 2;  a 

Město Ledeč nad Sázavou, IČ: 00267759, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou; 

povolil uzavírku silnice č. III/01830 + přilehlý chodník 8d: Tyršovo nábřeží, km 0,400 – 1,000    

v termínu od 17.02. 2022 do odvolání

důvod uzavírky: zajištění skalního masivu Šeptouchov z důvodu ohrožení BESIP, nebezpečí utržení 
nebo sesuvu  nestabilního skalního masivu

na základě předložených dokladů vyžadovaných po dokončení stavby rozhodl o

u k o n č e n í    u z a v í r k y   s i l n i c e   a   c h o d n í k u

silnice č. III/01830 + přilehlého chodníku 8d 
Tyršovo nábřeží, km 0,400 – 1,000 v Ledči nad Sázavou

v termínu od 28.11. 2022

Odůvodnění:

Žadatelé u odboru dopravy, zdejšího silničního správního úřadu, podali dne 17.02. 2022 žádost o 
povolení úplné uzavírky silnice č. III/01830 i přilehlého chodníku 8d v km 0,400 – 1,000 v Ledči nad 
Sázavou, Tyršovo nábřeží, z důvodu ohrožení BESIP utržením nebo sesuvem nestabilního skalního 
masivu. Z důvodu hrozícího nebezpečí, v souladu § 24 odst. 8 zákona o pozemních komunikacích, 
byla bezodkladně povolena úplná uzavírka silnice č. III/01830 + přilehlého chodníku 8d: Tyršovo 
nábřeží, km 0,400 – 1,000 v termínu od 17.02. 2022 do odvolání.

Dne 23.11. 2022 oznámili žadatelé dokončení nutných zabezpečovacích prací na výše uvedené stavbě 
a požádali o zrušení úplné uzavírky silnice č. III/01830 + přilehlého chodníku 8d: Tyršovo nábřeží, km 
0,400 – 1,000. Žádost byla doložena listinou: „Supervize sanace skalního masivu mezi skálou 
Šeptouchov a výrobním areálem Kovofiniš v Ledči nad Sázavou na části p.p.č. 1934/1 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou“, č.j. ČGS-441/22/647*SOG-441/0651/2022 ze dne 09.11. 2022, ve které je 
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konstatováno, že skalní stěna je efektivně zajištěna a stabilizována ve smyslu „Návrhu trvalého 
zajištění skalního masivu na p.č. 1934/1 a 2331/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou“ (Vančurová 2022), na 
základě zjištěných skutečností byla opatření mírně upravena dle sdělení stavbyvedoucího spol. STRIX 
Chomutov a.s., upravenými zásahy bude docíleno zvýšení sanačních opatření a tedy i zvýšení 
bezpečnosti. Žádost byla současně doložena souhlasem správce komunikace, KSÚSV p.o., č.j. 
020482/2022 ze dne 21.11. 2022, že dotčená komunikace III/01830 je po prováděných 
zabezpečovacích pracích způsobilá k obnově provozu.

Správní orgán posoudil předložené požadované doklady a souhlasí s ukončením úplné uzavírky silnice
č. III/01830 i přilehlého chodníku 8d v km 0,400 – 1,000 v Ledči nad Sázavou, Tyršovo nábřeží, v 
požadovaném termínu. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto usnesení 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 usnesení nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek.

Světlá nad Sázavou dne 23.11. 2022
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy 
                                              

Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou, Městského 
úřadu Ledeč nad Sázavou a Obecního úřadu Kožlí po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ……………………………..                 Sejmuto dne …………………………

Razítko, podpis

Obdrží:

Žadatel:
KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, TSÚ HB, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2
Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč 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): - k vyvěšení 
Obecní úřad Kožlí, č.p. 156, 582 93 Kožlí
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Městský úřad Světlá nad Sázavou, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá 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, KRPJ-21546-2/ČJ-2022-161606
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Na vědomí (dotčené správní orgány a známí autobusoví dopravci): 
Krajský úřad Kraje Vysočina, OD - SH, Žižkova 1882/57, 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
ČSAD Benešov, Žižkova 532, Benešov
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04  Jihlava
Zdravotnická záchranná Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava
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