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/5315/2021/OD-4U-Ko
Telefon: 569 496 635
Světlá nad Sázavou dne: 23.04. 2021
E-mail: podatelna@svetlans.cz
ROZHODNUTÍ
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 29.03. 2021 podala
spol.:
Chládek Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice –
Zelené Předměstí, zastoupený na základě plné moci Martinem Lískou, 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 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“) a § 39 prováděcí vyhlášky
č. 104/1997 Sb. v platném znění
povoluje uzavírku silnice
právnické osobě: Chládek Tintěra, Pardubice a.s.
sídlo:

IČ: 25253361

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí,

důvod uzavírky:

„II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č.1, část III“
(úsek Číhošť - Prosíčka)

druh uzavírky silnice č. II/130:
termín uzavírky:

úplná

I. etapa v termínu od 03.05. 2021 – 23.05. 2021
II. etapa v termínu od 24.05. 2021 – 30.09. 2021

I.

etapa: úplně uzavřená křižovatka silnic II/130, III/1308 a III/34731

II.

etapa: uzavírka silnice II/130 od křižovatky s III/1308 a III/34731 po křižovatku
s III/13012 a III/13013 vč., pro příjezd do obce Nezdín a Prosíčka budou
vybudovány provizorní přístupové komunikace

délka uzavírky I. etapa:
objízdná trasa I. etapa:

0,1 km
41 km

délka uzavírky II. etapa:
objízdná trasa II. etapa:

1,9 km
72 km

a nařizuje objízdnou trasu
Pro veškerou dopravu mimo BUS
I.

Etapa od 03.05. 2021 – 23.05. 2021

- z křižovatky silnic III/1308 a III/1309 v obci Číhošť po silnici III/1308 přes obec Hroznětín a Dobrnice
na silnici III/1305 do obce Leština u Sv.na silnici II/130, dále po II/346 přes obec Štěpánov na II/347
přes obec Bačkov, Kunemil, Josefodol do Světlé n.S. na II/150 přes obec Mrzkovice, Leštinka a
Vilémovice do Ledče n.S. na II/130 přes obec Hradec k uzavřenému úseku – obousměrně.

II.

Etapa od 24.05. 2021 – 30.09. 2021

- z křižovatky silnic II/130 a III/1308 a III/34731 po silnici II/130 přes obec Kynice a Vrbici do
Leštiny u Sv.na II/346 přes obec Štěpánov na I/38 přes obec Kámen a Radostín do Havlíčkova
Brodu ul.Mysarykova na I/34 ul.Humpolecká a dále přes obec Šmolovy, Skála, Věž, Rozkoš
do Humpolce ul.Okružní na II/129 ul.Okružní na MK ul.Zahradní na III/12935 ul.Blanická a
déle přes obec Speřice na II/130 přes obec Koberovice a Hojanovice do Ledče n.S. ul.Koželská,
ul.Mostecká, Nám.Svobody, ul.Čechova, ul.Heroldovo nábřeží a ul.U Hradce a dále přes obec
Hradec k uzavřenému úseku – obousměrně.
Pro veřejnou osobní linkovou dopravu (VLOD) BUS
I.

Etapa od 03.05. 2021 – 23.05. 2021

Obousměrná objízdná trase pro vozidla VLOD zajišťující spoje v relaci Číhošť-Světlá nad
Sázavou bude vedena ze zastávky „Číhošť,,“ – dále III/1308 – Hroznětín – Dobrnice –
obsloužit zastávku „Leština U Světlé,Dobrnice,“ – III/1305 – Leština u Světlé – obsloužit
zastávku „Leština u Světlé,,žel.zast.“ – (vybrané spoje: II/130 – obsloužit zastávku
„Leština u Světlé,,závod“ – obsloužit zastávku „Leština u Světlé,Vrbice“ – Kynice –
obsloužit zastávku „Kynice,,“ – otočit se na MK – II/130 - obsloužit zastávku „Leština u
Světlé,Vrbice“ - obsloužit zastávku „Leština u Světlé,,závod“ – Leština - obsloužit
zastávku „Leština u Světlé,,žel.zast.“) – II/130 – II/346 – III/3471 – Sázavka – III/34734 –
Ovesná Lhota – dále jsou možné 2 varianty objízdné trasy: 1. Ovesná Lhota – III/34734 –
Vlkanov – dále v původní trase neb 2. Ovesná Lhota – III/34728 – Druhanov - Bohušice –
Světlá nad Sázavou – (II/347 – Hlavňov – Josefodol) – dále v původní trase (obsloužit
všechny zastávky na této variantě objízdné trasy).
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje v relaci Leština u Světlé-Ledeč
nad Sázavou bude vedena ze zastávky „Leština u Světlé,,žel.zast.“ – (dále II/130 – III/1308 –
Dobrnice - obsloužit zastávku „Leština U Světlé,Dobrnice,“ – Hroznětín – obsloužit
zastávku „Číhošť,Hroznětín“ – dále z Hronětína III/13011 – Tunochody – obsloužit
zastávku „Číhošť,Tunochody,“ – III/1309 – Číhošť nebo III/1308 - Číhošť - obsloužit
zastávku „Číhošť,,“ – otočit se – zpět do Leštiny u Světlé po stejné trase) – II/130 – (v
původní trase do obce Kynice – otočit se – po silnici II/130 zpět do Leštiny u Světlé) –
II/346 – (Štěpánov – obsloužit zastávku „Leština u Světlé,Štěpánov“ – otočit se – II/346) –
III/3471 - Sázavka – III/34734 – Ovesná Lhota – III/34734 – Vlkanov – III/34731 –
Opatovice – obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,Opatovice,“ – III/01832 – obsloužit
zastávku „Pavlov,,samoty“ – Pavlov – obsloužit zastávku „Pavlov,,“ - obsloužit zastávku
„Pavlov,,u kříže“ – Ostrov – obsloužit zastávku „Ostrov,,horní“ – II/150 – Ledeč nad
Sázavou - (II/130 – Hradec – obsloužit zastávku „Hradec,,“ – obsloužit zastávku
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„Hradec,Horní Hradec,“ – obsloužit zastávku „Hradec,,rozc.Prosíčka – obsloužit
zastávku „Prosíčka,Nezdín,rozc.“ – otočit se) – dále v původní trase.
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 600670/5 bude vedena ze silnice
III/34734 – dále obsloužit zastávku „Vlkanov,,“ - Vlkanov – III/34731 – Opatovice –
obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,Opatovice,“ – III/01832 – obsloužit zastávku
„Pavlov,,samoty“ – Pavlov – obsloužit zastávku „Pavlov,,“ - obsloužit zastávku „Pavlov,,u
kříže“ – Ostrov – obsloužit zastávku „Ostrov,,horní“ – II/150 – Ledeč nad Sázavou – dále
v původní trase.
Výše uvedené objízdné trasy mohou být různě kombinovány pro zachování alespoň základní
dopravní obslužnosti dotčených obcí a kvůli úspoře finančních prostředků. Finální podoba
jízdních řádů bude zaslána dotčeným obcím v elektronické podobě před začátkem uzavírky.
V rámci výlukových jízdních řádů může dojít ke zrušení některých spojů, které nebude možné
zajistit nebo budou nahrazeny spoji jedoucími po objízdné trase. U ostatních spojů na linkách
600560, 600610 a 600670 může dojít ke změnám jejich trasy, i když nebudou uzavírkou přímo
dotčeny.
II.

Etapa od 24.05. 2021 – 30.09. 2021

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje v relaci Leština u Světlé-Ledeč
nad Sázavou bude vedena z křižovatky silnice II/130, silnice III/1308 a silnice III/34731 –
(dále III/34731 – Vlkanov – III/34731 – Opatovice – obsloužit zastávku „Světlá
n.Sáz.,Opatovice,“ – III/01832 – obsloužit zastávku „Pavlov,,samoty“ – Pavlov – obsloužit
zastávku „Pavlov,,“ - obsloužit zastávku „Pavlov,,u kříže“ – Ostrov – obsloužit zastávku
„Ostrov,,horní“ – II/150 – Ledeč nad Sázavou - (II/130 – Hradec – obsloužit zastávku
„Hradec,,“ – obsloužit zastávku „Hradec,Horní Hradec,“ – otočit se) – dále v původní trase.
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoj 600670/5 bude vedena ze silnice
III/34734 – dále obsloužit zastávku „Vlkanov,,“ - Vlkanov – III/34731 – Opatovice –
obsloužit zastávku „Světlá n.Sáz.,Opatovice,“ – III/01832 – obsloužit zastávku
„Pavlov,,samoty“ – Pavlov – obsloužit zastávku „Pavlov,,“ - obsloužit zastávku „Pavlov,,u
kříže“ – Ostrov – obsloužit zastávku „Ostrov,,horní“ – II/150 – Ledeč nad Sázavou – dále
v původní trase.
Pro zajištění obsluhy obce Prosíčka budou zřízeny 2 páry spojů na lince 600560 (přesné
časové polohy budou upřesněny). Obousměrná objízdná trasa bude vedena ze zastávky
„Hradec,,rozc.Prosíčka“ – dále II/130 – provizorní komunikace – III/13013 – Horní
Prosíčka – obsloužit přemístěnou zastávku „Prosíčka,Nezdín,rozc.“ – otočit se na MK u KD.
Požadavky na zhotovitele:
I.
Etapa od 03.05. 2021 – 23.05. 2021
Pro zajištění bezpečného otáčení vozidel VLOD v obci Hradec požadujeme osadit na silnici
II/130 značky B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“ a A22 „Jiné nebezpečí“
s dodatkovou tabulkou „Otáčení BUS“, a to v obou směrech před křižovatku silnice II/130
s MK u obecního úřadu.
Pro zajištění bezpečného průjezdu vozidel VLOD po silnici III/34734 v úseku Ovesná LhotaSázavka požadujeme osadit tento úsek značkou B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
3
č.j.: MSNS/5315/2021/OD-4U-Ko

hmotnost přesahuje 3,5 t" s dodatkovou tabulkou „Mimo BUS“, a to z důvodu nedostatečné
šířky komunikace zejména v úseku u Rymešova mlýna.
II.
Etapa od 24.05. 2021 – 30.09. 2021
Pro zajištění bezpečného otáčení vozidel VLOD v obci Hradec požadujeme osadit na silnici
II/130 značky B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“ a A22 „Jiné nebezpečí“
s dodatkovou tabulkou „Otáčení BUS“, a to v obou směrech před křižovatku silnice II/130
s MK u obecního úřadu.
Pro zajištění bezpečného otáčení vozidel VLOD v křižovatce silnice II/130 a MK do osady
Úlehle požadujeme osadit na silnici II/130 značky B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“
a A22 „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou „Otáčení BUS“, a to v obou směrech.
Dočasné přemístění zastávek:
I.
Etapa od 03.05. 2021 – 23.05. 2021
Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky „Číhošť,,rozc.1.8“ na zastávku „Číhošť,,“.
Pro vybrané spoje bude zřízeno nové odjezdové místo na zastávce „Hradec,,“, a to na vhodném
a bezpečném místě na silnici II/130 před křižovatkou silnice II/130 a MK, naproti budově
obecního úřadu.
Pro vybrané spoje bude zřízeno nové odjezdové místo na zastávce „Ovesná Lhota,“, a to na
vhodném a bezpečném místě na silnici III/34728 před budovou požární zbrojnice.
Zastávky „Číhošť,,“, „Číhošť,Hroznětín“, „Číhošť,Tunochody,“, „Leština u Světlé,Dobrnice,“,
„Leština u Světlé,,závod“, „Leština u Světlé,Vrbice,“, „Kynice,,“, „Hradec,,“, „Hradec,Horní
Hradec,“, „Hradec,,rozc. Prosíčka“ a „Prosíčka,Nezdín,rozc.“ budou obslouženy vybranými
spoji na základě frekvencí cestujících a dle oběhových možností dopravce.
Zhotovitel je povinen označit prostor pro dočasně přemístěné zastávky dle platných předpisů a
norem na dopravní značení.
II.
Etapa od 24.05. 2021 – 30.09. 2021
Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky „Prosíčka,Nezdín,rozc.“ do vhodného a
bezpečného místa na MK před kulturní dům v obci Prosíčka.
Pro vybrané spoje bude zřízeno nové odjezdové místo na zastávce „Hradec,“, a to na vhodném
a bezpečném místě na silnici II/130 před křižovatkou silnice II/130 a MK, naproti budově
obecního úřadu.
Zastávky
„Hradec,,“,
„Hradec,Horní
Hradec,“,
„Hradec,,rozc.
Prosíčka“
a
„Prosíčka,Nezdín,rozc.“ budou obslouženy vybranými spoji na základě frekvencí cestujících a
dle oběhových možností dopravce.
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
Linky VLOD: 600560, 600610, 600670.
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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 v intencích přijatého dopravního řešení VLOD, které nejsou
uvedené v licenci příslušné linky.
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 Havlíčkův
Brod podle § 61 a § 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích pod čj.
MHB_DOP/3436/2021/JTE ze dne 21.04. 2021, Městského úřadu Světlá nad Sázavou
pod č.j.: MSNS/6480/2020/OD-20SDZ-TIM ze dne 21.04. 2021, Městského úřadu
Humpolec pod č.j. MUHU/12982/2021/Jt ze dne 20.04. 2021 a Krajského úřadu Kraje
Vysočina pod č.j. KUJI 34820/Ča/DZp/51 ze dne 21.04. 2021, po předchozích
souhlasných stanoviscích Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod ze dne 16.04.2021,
č.j. KRPJ-95103-5/ČJ-2017-161606 a DI Pelhřimov ze dne 15.04. 2021, č.j. KRPJ36282-2/ČJ-2021-161706. Žadatel zajistí 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 ÚO DI HB a DI PE.
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 ing. Lukáš Vondra – stavbyvedoucí
spol. Chládek Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené
Předměstí, tel. 606 062 827.
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 a autobusy jezdit po stanovených objízdných
trasách pro BUS.
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
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v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení, žadatel tuto informaci
bezodkladně sdělí MÚ Světlá nad 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:
Chládek Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Odůvodnění
Dne 29.03. 2021 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/130 mezi
obcemi Číhošť - Prosíčka z důvodu stavby „II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č.1, část
III“ (úsek Číhošť - Prosíčka), od uzavírky křižovatky silnic II/130 a III/1308 a III/34731 (I.
etapa) po uzavírku silnice II/130 od křižovatky s III/1308 a III/34731 po křižovatku s III/13012
a III/13013 vč. (II. etapa). Úplná uzavírka v termínu I.etapa 3.5. – 23.5. 2021, II.etapa od 24.5.
– 30.9. 2021 z důvodu celkové opravy povrchu a částečné narovnání komunikace II/130.
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 15.04. 2021
a KSÚSV p.o. TSÚ Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov dne 16.04. 2021 a ŘSD
ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava.
Dopisem pod čj. MSNS/5315/2021/OD-4U-Ko ze dne 30.03. 2021 bylo oznámeno
zahájení řízení s nařízením ústního jednání 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. Účastníci řízení měli možnost se vyjádřit
k plánované uzavírce při ústním jednání konaném dne 08.04. 2021 na MÚ ve Světlé nad
Sázavou. Jelikož požadovaná uzavírka silnice č. II/130 a návrh objízdných tras byl v kolizi
s plánovanou uzavírkou silnice II/150 ve Světlé nad Sázavou (oprava mostu ev.č. 150-017) a
křižovatky II/150 x II/346, (směr na Ledeč nad Sázavou) termín plánované uzavírky celkově
cca 15.05. 2021 – 20.09. 2021, bylo svoláno ústní jednání k dané věci. Plánované uzavření
křižovatky ve Světlé nad Sázavou směr Ledeč nad Sázavou je v kolizi s navrženou objízdnou
trasou, předpokládaný termín uzavírky křižovatky 23.5. 2021 – 20.09. 2021, z toho důvodu
musí být objízdné trasy vedeny po jiných, vzdálenějších komunikacích. Na základě schválené
objízdné trasy při ústním jednání byl rozšířen seznam účastníků řízení, obcí na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka. Dne 13.04. 2021 bylo na
základě vydaného protokolu z ústního jednání, zasláno obcím, po jejichž území má být vedena
schválená objízdná trasa, sdělení, o již zahájeném řízení o uzavírce silnice II/130. Seznam obcí,
po jejichž území má být vedena objízdná trasa, byl rozšířen současně i o obce, přes které byla
schválena Krajem Vysočina, odborem dopravy, objízdná trasa pro VLOD BUS, konečná
varianta objízdné trasy byla předložena dne 21.04. 2021, sdělení obcím o zahájeném řízení již
nebylo doručeno.
Žádost byla projednána s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena
uzavírka nebo nařízena objížďka, tj. Městem Ledeč nad Sázavou, Městem Světlá nad Sázavou,
Městem Havlíčkův Brod, Městem Humpolec, Obcí Kunemil, Obcí Bačkov, Obcí Jiřice, Obcí
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Koberovice, Obcí Číhošť, Obcí Radostín, Obcí Leština u Světlé, Obcí Hojanovice, Obcí
Kámen, obcí Věž. Silniční správní úřad považuje žádost za projednanou.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitka.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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/130 mezi obcemi Číhošť - Prosíčka z důvodu stavby „II/130 Golčův
Jeníkov – křiž. s D1, úsek č.1, část III“ (úsek Číhošť - Prosíčka), uzavírka křižovatky silnic
II/130 a III/1308 a III/34731 (I. etapa) a uzavírka silnice II/130 od křižovatky s III/1308 a
III/34731 po křižovatku s III/13012 a III/13013 vč. (II. etapa). Úplná uzavírka v termínu I.etapa
3.5. – 23.5. 2021, II.etapa 24.5. – 30.9. 2021 z důvodu celkové opravy povrchu a částečné
narovnání komunikace II/130, vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve
výroku uvedeno.
Poučení
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 23.04. 2021
Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy
Obdrží, účastníci řízení:
Žadatel dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích:
Chládek Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 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):
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na základě pověření:
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
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):
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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
Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Obec Kámen, č.p. 53, 582 42 Kámen
Obec Radostín, č.p. 27, 580 01 Havlíčkův Brod
Obec Věž, č.p. 17, 582 86 Věž
Obec Jiřice, č.p. 17, 396 01 Humpolec
Obec Koberovice, č.p. 50, 396 01 Humpolec
Obec Hojanovice, č.p. 50, 396 01 Humpolec
Obec Číhošť, č.p. 44, 582 87 Číhošť
Obec Leština u Světlé, č.p. 51, 582 86 Leština u Světlé
Obec Nová Ves u Leštiny, č.p. 33, 582 82 Golčův Jeníkov
Obec Bačkov, č.p. 38, 582 91 Světlá nad Sázavou
Obec Kunemil, č.p. 43, 582 91 Světlá nad Sázavou
Obec Vilémovice, č.p. 9, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Hradec, č.p. 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Kynice, č.p. 38, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Vlkanov, č.p. 15, 582 91 Světlá nad Sázavou
Obec Ovesná Lhota, č.p. 49, 582 91 Světlá nad Sázavou
Obec Prosíčka, č.p. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Sázavka, č.p. 12, 582 44 Sázavka
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:
KŘ Policie ČR, DI HB, Nádražní 59, 580 01 Havl. Brod, KRPJ-95103-5/ČJ-2017-161606
KŘ Policie ČR, DI PE, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov, KRPJ-36282-2/ČJ-2021-161706
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
Městský úřad Humpolec, OD, Horní nám. 300, 396 22 Humpolec
ARRIVA Východní Čechy a.s., o.o. Chotěboř, Sokolohradská 629, 583 01 Chotěboř
ICOM transport a.s., divize Humpolec, Okružní 612, 396 01 Humpolec
Město Habry, Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry
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
Obec Ostrov, č.p. 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Obec Pavlov, č.p. 9, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Příloha:
2 x situace I. etapa
5 x situace II. etapa
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