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 Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.:                          Vyřizuje: Báčová
Naše č.j.: MSNS/4475/2018/OD-1U-Bá                          Telefon: 569 496 635
Světlá nad Sázavou dne: 04.04.2018                                          E-mail: bacova@svetlans.cz 

R O Z H O D N U T Í

Účastníci řízení:
M – SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, Husova 1697, 530 03  Pardubice
Krajský úřad kraje Vysočina, OD - SH, Žižkova 1882/57, 586 01  Jihlava
Město Světlá n.S., Město Havlíčkův Brod, Město Ledeč n.S., Město Habry, Obec Kunemil, 
Obec Bačkov, Obec Vilémovice, Obec Ostrov, Obec Pavlov, Obec Hradec, Obec Kynice, Obec 
Leština u Světlé
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,TSÚ H.Brod,Žižkova 1018,581 53 Havlíčkův Brod 2

     Městský úřad Světlá 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 společnosti M – SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, Husova 1697, 
530 03  Pardubice, podané dne 05.03.2018 Čj.: MSNS/4475/2018, 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  

p o v o l u j e

právnické osobě:                      M – SILNICE a.s.                        IČ: 421 96 868

sídlo    :                                    Husova 1697, 530 03  Pardubice

uzavírku silnice druhé třídy č. II/150 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

termín uzavírky:                      od 10.04.2018 do 01.11.2018

silnice II/150 v km:                 63,700-65,200

délka uzavírky v km:               1,500 km              druh uzavírky:      úplná

rozsah uzavírky:                      v prostoru Leštinka-Pavlíkov

důvod uzavírky:                      „II/150 Leštinka-Pavlíkov“
    
trasa objížďky:                         obousměrně 
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Objízdná trasa pro vozidla do 12,5 t:

a) směr – ze Světlé n.S. po sil.č. III/34728 dál po ní až po křižovatku se sil.č. III/34729 
a dál po ní až po křižovatku se sil.č. III/34731 a dál po ní až do Opatovic po 
křižovatku se sil.č. III/01832 dál po ní přes Pavlov až do Ostrova až po křižovatku 
se sil.č. II/150 a dál po ní až po uzávěru – společná i pro autobusy náhradní 
autobusové dopravy.

Objízdná trasa pro vozidla nad 12,5 t:

b) směr – ze Světlé n.S. po sil.č. II/347 do Habrů až po křižovatku se sil.č. II/346 a dál 
po ní až do Leštiny u Světlé až po křižovatku se sil.č. II/130 a dál po ní až do Ledče 
nad Sázavou, zde vlevo na křižovatce se sil.č. II/150 a dál po ní až po uzávěru.

délka objízdné trasy :          a) cca 19,000 km                  b) cca 38,000 km 

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 a Městského úřadu Havlíčkův Brod 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/4476/2018/OD-8SDZ-TIM ze dne 04.04.2018 a čj.:  
      MHB_DOP/1256/2018/JTE ze dne 04.04.2018. Žadatel zajistí aktuálnost a  
      udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání uzavírky a 
       jeho odstranění po skončení uzavírky.
 
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 KV ÚO DI H. Brod.

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.

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. IZS a ICOM transport a.s., Jihlava bude jezdit po objízdné trase. 

4. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel, přičemž kontaktní osobou je
Ing. Lukáš Ledvinka, M-Silnice a.s., Žižkova 1619, 580 01  Havlíčkův Brod, 
tel. 725 806 135. 

5. Bude provedena pasportizace železničních přejezdů P5898 na sil.č. III/34728 – ul.  
Komenského, P3690 na sil.č. II/347 – Světlá n.S., P3692 na sil. II/347 – Josefodol, celé 
objízdné trasy a řádná fotodokumentace před započetím uzavírky a po skončení  
uzavírky. V případě prokazatelného poškození, vzniklého v důsledku uzavírky, bude 
provedena oprava na náklady žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích.
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6. 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. 

7. Žadatel prostřednictvím obcí a měst jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů 
      způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce) s řešením provozu 
      v době uzavírky. Dále bude průběžně seznamovat obyvatele dotčené stavbou s možností      

           příjezdu k jejich  nemovitosti. Zhotovitel stavebních prací umožní přístup k sousedním 
           nemovitostem v uzavřeném  úseku a zajistí bezpečný pěší provoz. Odbor dopravy a 
           dopravní obslužnosti informovat o průběhu a případném  dřívějším ukončení prací.         

8. 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 
          - autobusy budou jezdit po svých objízdných trasách dle vyjádření ze dne 21.03.2018:

           Na uzavírku budou zpracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je uvedena specifikace obslužnosti 
           zastávek a časové změny.

    
600120   
Obslužnost zastávky „Ostrov“ je přemístěna „Ostrov,,horní“
Spoje 1,2 neobsluhují zastávky: „Světlá n.Sáz.,Dolní Březinka“;  „Světlá n.Sáz.,Mrzkovice“;  „Světlá 
n.Sáz.,Leštinka“;  „Vilémovice“.

600660  
Obslužnost zastávky „Ostrov“ je přemístěna „Ostrov,,horní“
Spoje 1,11,3,8 neobsluhují zastávky: „Světlá n.Sáz.,Dolní Březinka“;  „Světlá n.Sáz.,Mrzkovice“;  
„Světlá n.Sáz.Leštinka“;  „Vilémovice“;  „Vilémovice,Pavlíkov“;
 Spoj 4 neobsluhuje zastávky „Vilémovice“; „Vilémovice,Pavlíkov“;

600650
Obslužnost zastávky „Vilémovice,Pavlíkov“ je přemístěna „Vilémovice“.
Vybrané spoje zajíždějí do “Vilémovic”.
Vybrané spoje obsluhují zastávky ”Světlá n.Sáz.,Dolní Březinka”; “Světlá n.Sáz.,Mrzkovice”; “Světlá 
n.Sáz.,Leštinka”  a zpět.

Vybrané spoje obsluhují “Pavlov,,u kříže”; “Pavlov”; “Pavlov,,samoty”; “Světlá n.Sáz.,Opatovice”.
           Trasa vedení linek 600120,600660,600650 – ze Světlé n.S.  směr  – Opatovice –  
           Pavlov- do Ledče n.Sáz (obousměrně). Pro zajištění obslužnosti zastávky “Světlá 
           n.Sáz.,Sázavská” budou spoje vedeny  po ul. Na Sídlišti (obousměrně).
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600670 
Spoje 3,13,19,4,14,18 nebudou po dobu platnosti uzavírky obsluhovány.
Náhradní spojení zajistí spoje linky 600650.

Z důvodu dodržení časových návazností  v oběhu vozidel budou provedeny časové změny na 
dotčených spojích linek 600560,600570.

ARRIVA Východní Čechy a.s.Chrudim, tel. 602280782 
                                                                                   

 Zároveň zajistí informovanost cestujících vhodným způsobem v dopravních       
 prostředcích a na autobusových zastávkách.

A) Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy 

Dočasné přemístění zastávek bude realizováno na spojích linek 600120 Chotěboř-
Havlíčkův Brod-Světlá n.Sázavou-Ledeč n.Sázavou-Praha, 600650 Ledeč n.Sázavou-
Pavlov-Světlá n.Sázavou-Havlíčkův Brod-Jihlava a 600660 Ledeč n.Sázavou-
Havlíčkův Brod-Chotěboř-Chrudim-Pardubice-Hradec Králové-Trutnov-Janské 
Lázně v souladu s přílohou žádosti (vyjádření dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., 
Na ostrově 177, 537 01  Chrudim, tel. 602280782 ze dne 21. 3. 2018), jakož i vyjádřením 
Oddělení dopravní obslužnosti
Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 29. 3. 2018. 

B) 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. 602280782

Dopravní úřad dále uvádí, že na základě požadavku Oddělení dopravní obslužnosti 
Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, je z důvodu veřejného zájmu možné do výlukových jízdních řádů 
vložit
i zastávky na objízdné trase nebo na jiné trase v intencích přijatého dopravního řešení 
VLOD, 

které nejsou uvedené v licenci příslušné linky.

Dopravní úřad navrhuje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil 
informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
                   
Nezbytnou podmínkou realizace navrženého řešení je zabezpečení zimní údržby na 
objízdných trasách dne 1. 11. 2018! 
                         
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích odkladný účinek.                   
V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení 
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
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O d ů v o d n ě n í

Dne 05.03.2018 podal žadatel žádost o povolení uzavírky silnice č. II/150 v km 63,700-65,200
v prostoru Leštinka-Pavlíkov, z důvodu stavby: „II/150 Leštinka-Pavlíkov“. V termínu od  
10.04.2018 do 15.11.2018.
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., 
v platném znění, kterou se zákon provádí a byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace, 
která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka, tj. Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny, TSÚ Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2. 
Dále byla projednána s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo 
nařízena objížďka, tj. Město Světlá n.S., Město Havlíčkův Brod, Město Ledeč n.S., Město 
Habry, Obec Kunemil, Obec Bačkov, Obec Vilémovice, Obec Ostrov, Obec Pavlov, Obec 
Hradec, Obec Kynice, Obec Leština u Světlé. 
Dopisem pod čj. MSNS/4475/2018/OD-1U-Bá ze dne 06.03.2018 bylo oznámeno zahájení 
řízení v předmětné věci s možností, že mohou účastníci předmětného správního řízení činit své 
návrhy nejpozději na tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto a byla dána účastníkovi 
možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Účastníci tuto možnost 
využili a na jednání dne 14.03.2018 tak učinili a souhlasili.
Tohoto jednání se nezúčastnily obce na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka 
nebo nařízena objížďka, tj. Město Havlíčkův Brod, Město Habry, Obec Kunemil, Obec Bačkov, 
Obec Vilémovice, Obec Pavlov, Obec Hradec, Obec Kynice a Obec Leština u Světlé.
Tyto obce měly možnost na tomto jednání uplatnit svá stanoviska a návrhy a když tak neučinily, 
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 této žádosti o povolení 
uzavírky silnice druhé třídy č. II/150 v km 63,700-65,200 v prostoru Leštinka-Pavlíkov, 
z důvodu stavby: „II/150 Leštinka-Pavlíkov“, 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.

Světlá nad Sázavou dne 04.04.2018
                                                                                                                  
                                                                     
                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy 
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Účastníci řízení:
M – SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, Husova 1697, 530 03  Pardubice
Krajský úřad kraje Vysočina, OD - SH, Žižkova 1882/57, 586 01  Jihlava
Město Světlá n.S., Město Havlíčkův Brod, Město Ledeč n.S., Město Habry, Obec Kunemil, 
Obec Bačkov, Obec Vilémovice, Obec Ostrov, Obec Pavlov, Obec Hradec, Obec Kynice, 
Obec Leština u Světlé 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,TSÚ H.Brod,Žižkova 1018,581 53 Havlíčkův Brod 2

Dále obdrží: 
Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod 
RSVDO, Agentura logistiky, ul. Dobrovského, 779 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., obchodní oblast Chotěboř, Sokolohradská 629, 583 01  
Chotěboř
SŽDC Brno

Počet listů: 6 ks
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