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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/14390/2018/OD-14U-Bá                          Telefon: 569 496 635
Světlá nad Sázavou dne: 21.08.2018                                           E-mail: bacova@svetlans.cz 

R O Z H O D N U T Í

Účastníci řízení:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 11122/166, 586 
01  Jihlava zastoupená na základě pověření a plné moci společností ZNAKOM Vysočina 
s.r.o., Kounicova 297/38, Veveří, 602 00  Brno
Město Ledeč nad Sázavou
Obec Bojiště, Obec Kožlí, Obec Kouty, Obec Dolní Město, Obec Trpišovice

     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., správní řád, po projednání žádosti společnosti Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny, příspěvkové organizace, IČ: 00090450, Kosovská 11122/166, 586 01  Jihlava 
zastoupené na základě pověření a plné moci společností ZNAKOM Vysočina s.r.o., Kounicova 
297/38, Veveří, 602 00  Brno (dále jen žadatel), podané dne 06.08.2018 Čj.: 
MSNS/14390/2018, 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:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny                        IČ : 00090450

sídlo    :                Kosovská 11122/166, 586 01  Jihlava

uzavírku silnice třetí třídy č. III/34742 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

termín uzavírky:                        v období od 3. září 2018 do 31. října 2018 

silnice č. III/34742 v km:          0,380-1,260

délka uzavírky v km:                 0,880 km              

druh uzavírky:                           úplná

rozsah uzavírky:                        průtah Bojiště

důvod uzavírky:                         oprava povrchu vozovky silnice č. III/34742
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trasa objížďky:   obousměrná - 

Etapa I:
v km 0,765-1,260 - ve směru od obce Bojiště po sil.č. III/34742 až po křiž. se sil.č. III/13016 
vlevo po ní ve směru na Dolní Město až po křižovatku se sil. č. III/34740, zde vlevo a po ní až
po křiž. se sil. č. III/34742 a dál po ní až po uzávěru.
Etapa II:
po sil. č. III/34742 až po křiž. se sil. č. III/34740 a dál po ní směr Ledeč n.S. až po křižovatku 
se sil. č. II/130 – vlevo po ní až po křiž. se sil.č. III/13016 – vlevo po ní ve směru na Dolní 
Město až po křižovatku se sil. č. III/34742 a zde vlevo po ní až po uzávěru.

délka objízdné trasy :              I. etapa: cca 22,000 km             II. etapa: cca 10,000 km

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:

1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objížďky před jejím započetím podle    
opatření obecné povahy vydaného odborem dopravy Městského úřadu Světlá nad 

      Sázavou 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/14391/2018/OD-37SDZ-
      TIM  ze dne 15.08.2018. 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 Havlíčkův 

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. Bude zajištěn bezpečný pěší provoz. IZS bude jezdit po objízdné trase.
      Na objízdné trase pro VLOD a IZS budou provedeny výspravy a zhotoveny výhybny – 
      zajistí žadatel. Všechny objízdné trasy budou bezpečně sjízdné a vyspravené.

4. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel, přičemž kontaktní osobou je 
Ing. Bernad Josef, stavbyvedoucí společnosti Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
p.o., Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava, tel. 737 205 139. 

5.    Bude provedena pasportizace 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.

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. 
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7. Žadatel prostřednictvím obcí, 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. A bude odbor dopravní obslužnosti informovat o 
průběhu, včas o změnách termínů etap 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 
           bude provozovat linky veřejné osobní dopravy od 03.09.2018, dle vyjádření ze dne 
           17.08.2018 – BUS: 

Etapa č. 1: termín 3.9. 2018 – 27.9. 2018; uzavřen úsek silnice III/34742 v obci Bojiště od 
jižního okraje obce po křižovatku III/34742 s MK směr Kožlí. 
Trasa vedení VLOD:
1/600620  - Ledeč nad Sázavou – II/130 – MK směr Bojiště – III/34742 – III/34740 a dále 
v původních trasách vedení spojů ( obousměrně). 
Obec Bojiště  obsluhuje pouze  linka  600620.
2/600570 -  Ledeč nad Sázavou – II/130 – III/13016 a dále v původních trasách vedení 
spojů(obousměrně).

Přemístění zastávek 
Zast. „Bojiště,,Malé Bojiště“  a „Bojiště“  do vhodného bezpečného prostoru na  křiž. MK  se 
sil.  III/34742
Zast. „Ledeč n.Sáz.,Havlíčkova“ na zast. „Ledeč n.Sáz.,Plácky“ 

Etapa č. 2: termín 28.9. – 31.10. 2018; uzavřen úsek silnice III/34742 v obci Bojiště od 
křižovatky III/34742 s MK směr Kožlí po obec Bojiště

Trasa vedení VLOD:
1/600620/5- Ledeč nad Sázavou – II/130 – MK směr Bojiště – Bojiště – III/34742 – MK směr 
Mstislavice a dále v původních trasách vedení spojů(obousměrně).
2/600570 - Ledeč nad Sázavou – II/130 – MK směr Bojiště – Bojiště – III/34742 a dále 
v původních trasách vedení spojů(obousměrně).

Přemístění zastávek:
Zast. „Ledeč n.Sáz.,Havlíčkova“ na zast. „Ledeč n.Sáz.,Plácky“ 
Zast. „Bojiště,,samoty“ ; „Bojiště,,rozc“;„Bojiště,,Veliká, rozc.“     na zast. „Bojiště“
 

ARRIVA Východní Čechy a.s.Chrudim, tel. 602 280 782 
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Zároveň zajistí informovanost cestujících vhodným způsobem v dopravních prostředcích a 
na autobusových zastávkách.

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.

O d ů v o d n ě n í

Dne 06.08.2018 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. III/34742 v km 0,380-
1,260 v k.ú. Bojiště v délce 0,880 km, z důvodu opravy povrchu silnice č. III/34742. 
V termínu od 3. září 2018 do 31. října 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, Obec Bojiště a Obec 
Kožlí.
Dále byla projednána s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo 
nařízena objížďka, tj. Město Ledeč nad Sázavou, Obec Bojiště, Obec Kožlí, Obec Kouty, 
Obec Dolní Město, Obec Trpišovice.
Dopisem pod čj. MSNS/14390/2018/OD-14U-Bá ze dne 06.08.2018 bylo oznámeno zahájení 
řízení v předmětné věci a vypsáno jednání 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.
Na jednání bylo dohodnuto, že uzavírka bude od 03.09.2018 a z důvodu zajištění autobusové 
dopravy bude rozdělena na 2 etapy a odbor dopravy obdržel od žadatele písemné souhlasy všech 
účastníků řízení o uzavírce. Účastníci využili možnost vyjádření na jednání dne 09.08.2018 a 
souhlasili s uzavírkou.
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 
úplné uzavírky silnice č. III/34742 v km 0,380-1,260 v k.ú. Bojiště v délce 0,880 km, z důvodu 
opravy povrchu silnice č. III/34742, 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.
     



5

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek.

Světlá nad Sázavou dne 21.08.2018
                                                                              
                        
                                                                                             
                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Účastníci řízení:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 11122/166, 586 
01  Jihlava zastoupená na základě pověření a plné moci společností ZNAKOM Vysočina 
s.r.o., Kounicova 297/38, Veveří, 602 00  Brno
Město Ledeč nad Sázavou
Obec Bojiště, Obec Kožlí, Obec Kouty, Obec Dolní Město, Obec Trpišovice

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

Počet listů: 5 ks
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