Městský úřad Pelhřimov
odbor dopravy
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
------------------------------------------------------------------------------------Č.j.: OD/840/2015-4/16-UZ/Kr

V Pelhřimově dne 29.6.2015

ROZHODNUTÍ
Uzavírka silnice III/13212 Počátky – Stojčín
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy jako silniční správní úřad podle § 40, odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) po
předchozím projednání s vlastníky pozemních komunikací dle § 24, odst. 2, písm. a) „zákona“, obcí,
na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka podle § 24, odst. 2,
písm. b) „zákona“ na základě stanovení přechodné úpravy provozu umístěním dopravního značení
MěÚ Pelhřimov, odboru dopravy, Pražská 2460, Pelhřimov č.j. OD/837/2015-2-DZ/Kr ze dne
15.6.2015, stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Jindřichův Hradec, odboru dopravy č.j.
DOP/30341/15/NA ze dne 17.6.2015 a stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Telč, odboru
dopravy č.j. 4204/2015 OD ze dne 24.6.2015 a na základě žádosti právnické osoby STRABAG a.s., IČ
608 38 744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 zastoupené na základě doložené plné moci právnickou
osobou VYZNAČ, s.r.o., IČ 019 16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava ze dne 12.6.2015

povoluje úplnou uzavírku
Změna etapy č.2 z důvodu přesunu zastávek VLOD
Právnické osobě:

STRABAG a.s., IČ 608 38 744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupené na základě doložené plné moci právnickou osobou VYZNAČ,
s.r.o., IČ 019 16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava

Druh uzavírky:
Důvod uzavírky:

úplná
rekonstrukce sil. č. III/13212

Termín uzavírky:
Rozsah uzavírky:

od 1.7.2015 do 19.7.2015
silnice č. III/13212 od křižovatky se sil. č. III/1329 ve Stojčíně směrem
k Počátkám dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí
a nařizuje objížďku za těchto podmínek:

Navržená objízdná trasa pro veškerou dopravu, včetně VLOD:
Etapa č.2:
Ze Stojčína po sil. č. III/1329 do Žirovnice, odtud po sil. č. II/132 do Počátek, odtud dále po sil. č.
II/409 do Panské Dubenky, odtud dále po sil. č. II/134 a zpět.
1. V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy dle vyjádření
KÚ Kraje Vysočina ze dne 24.6.2015, č. j. KUJI 44619/2015-ODSH-K následujícím způsobem:
A) Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy
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A.1. Dopravní obsluha zastávky „Stojčín,,škola“ bude po dobu uzavírky předmětné komunikace
v období od 01. 07. 2015 do 19. 07. 2015 dočasně přemístěna na stávající zastávku „Stojčín,,žel.st.“
pro spoje níže uvedených linek:
350080 Pelhřimov-Horní Cerekev-Horní Ves-Počátky
350510 Počátky-Žirovnice-Popelín
350520 Počátky-Počátky,Horní Vilímeč-Studená
A.2. Dopravní obsluha zastávky „Stojčín,,zbrojnice“ bude po dobu uzavírky předmětné komunikace
v období od 01. 07. 2015 do 19. 07. 2015 dočasně přemístěna na stávající zastávku „Stojčín,,žel.st.“
pro spoje níže uvedených linek:
350080 Pelhřimov-Horní Cerekev-Horní Ves-Počátky
350510 Počátky-Žirovnice-Popelín
350520 Počátky-Počátky,Horní Vilímeč-Studená
A.3. Dopravní obsluha zastávky „Počátky,Prostý“ bude po dobu uzavírky předmětné komunikace
v období od 01. 07. 2015 do 19. 07. 2015 dočasně přemístěna na stávající zastávku „Stojčín,,žel.st.“
pro spoje níže uvedených linek:
350080 Pelhřimov-Horní Cerekev-Horní Ves-Počátky
350510 Počátky-Žirovnice-Popelín
350520 Počátky-Počátky,Horní Vilímeč-Studená
Pozn.: Předmětná zastávka v odstavci A.3. „Počátky,Prostý“ bude na základě konzultace
s dopravcem dočasně předmístěna jako zastávky v odstavci A.1 a A.2. z důvodu lepší informovanosti
cestujících a jednotného technického řešení.
B) Dopravní úřad uvádí dopravce, kterého by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle
dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat:
ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565437316, www.icomtransport.cz,
info@icomtransport.cz
Dopravní úřad navrhuje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistil
informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
2. Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je pan Vilém Růžička, tel.: 602 688
073.
- Zhotovitel stavebních prací umožní přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku.
- Zhotovitel stavebních prací bude mít v požadovaném termínu k dispozici potřebný počet
pracovníků, materiál a mechanizaci.
- Zhotovitel zajistí monitoring objízdné trasy před započetím a po skončení uzavírky
- Bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky a po skončení uzavírky.
V případě prokazatelného poškození, vzniklého v důsledku uzavírky, bude provedena oprava
na náklad žadatele o uzavírku a objížďku dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
- Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky se uskuteční
na náklad žadatele o uzavírku a objížďku před započetím uzavírky dle § 24 odst. 6 zákona o
pozemních komunikacích.
- Žadatel, tzn. zhotovitel prostřednictvím obce, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce) s řešením provozu
v době uzavírky.
3.

Označení uzavírky dopravními značkami a zařízeními bude zajištěno žadatelem na vlastní
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4.
5.
6.
7.

náklady podle stanovení přechodné úpravy provozu umístěním dopravního značení MěÚ
Pelhřimov, odborem dopravy, MěÚ Jindřichův Hradec, odborem dopravy a MěÚ Telč, odborem
dopravy. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky a objížďky.
Po ukončení uzavírky uvede žadatel dopravní značení do původního stavu.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež
mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
V době trvání uzavírky budou vozidla IZS využívat navrženou objízdnou trasu:
V případě zjištění využívání jiných objízdných tras, bude doplněno dopravní značení.
V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než
k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je
poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ
městskému úřadu Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov telefonicky na
565 351 336 a na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava –
Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na 596 663 556 popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením
o doručení) ndic@rsd.cz.

Účastníci řízení:
 VYZNAČ, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., pracoviště Pelhřimov
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Jindřichův Hradec
 Město Počátky, Palackého nám.1, 394 64 Počátky
 Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
 Obec Stojčín, 394 68 Stojčín 22
 Obec Panské Dubenky, 378 53 Panské Dubenky 33
O d ů v o d n ě n í:
Dne 12.6.2015 požádala právnická osoba STRABAG a.s., IČ 608 38 744, Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5 zastoupené na základě doložené plné moci právnickou osobou VYZNAČ, s.r.o., IČ 019
16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, o povolení úplné uzavírky silnice č. III/13212 v termínu od
27.6.2015 do 22.7.2015. Dne 19.6.2015 bylo všem účastníkům doručeno oznámení o zahájení řízení
č.j. OD/840/2015-2/16-UZ/Kr s tím, že mají možnost se ve lhůtě pěti dnů od doručení možnost
vyjádřit. Do uvedené lhůty nebylo odboru dopravy doručeno žádné vyjádření.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení omezení obecného užívání předmětné komunikace je
v souladu s § 24 „zákona“, rozhodl MěÚ Pelhřimov jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu §
40 odst. 4, písm. a) „zákona“ po projednání žádosti tak, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í:
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava prostřednictvím
zdejšího odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24, odst. 4 „zákona“).
Otisk úředního razítka
Ing. Jiří Krupka
vedoucí odboru dopravy
MěÚ Pelhřimov
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Příloha: situace 1x
Doporučeně na dodejku - účastníci řízení:
 VYZNAČ, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., pracoviště Pelhřimov
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Jindřichův Hradec
 Město Počátky, Palackého nám.1, 394 64 Počátky
 Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
 Obec Stojčín, 394 68 Stojčín 22
 Obec Panské Dubenky, 378 53 Panské Dubenky 33
Na vědomí:
 HZS Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
 Policie ČR, KŘ Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov – DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
 ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, provoz Pelhřimov
 KÚ Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 336, e-mail: krupka.j@mupe.cz, www: www.mupe.cz

