MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455121, fax. 565455133, e-mail: papezova@mestopacov.cz

Č.j. MP/06639/2020/OD/Pa
Spis.zn.: OD.06167/2020/Pa
Vyřizuje: Papežová Marie

Pacov, dne 28.5.2020

ROZHODNUTÍ
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
STRABAG a.s., IČ 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 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, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), po projednání žádosti ze dne 19.5.2020 od právnické osoby
společnosti STRABAG a.s., IČ 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, zastoupené společností
VYZNAč, s.r.o., IČ 019 16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, která je zastoupená p. Richardem
Peškou (dále jen „žadatel“), po projednání v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. 104/1997“),
povoluje
uzavírku
•
•
•
•

právnické osobě: STRABAG a.s., IČ 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,
silnice III/12813 v km 3,200 – 5,300 (v úseku Hrádek - Velká Chyška),
z důvodu: provádění stavebních prací na opravě mostu ev.č. 12813-2,
v termínu: od 00:01 hod. 2.6.2020 – do 23:59 hod. 31.10.2020
a nařizuje objížďku.

Stanovená trasa objížďky:
od uzavřeného úseku sil. III/12813 po sil. III/12813 do Pacova, dále po sil. II/128 na sil. II/129 a po sil.
II/129 přes Samšín, Březinu, Hořepník a Arneštovice až na křiž. se sil. II/112, poté po sil. II/112 do
Košetic, v Košeticích po sil. III12920a až na křiž. se sil. III/1281, dále po sil. III/1281 přes Buřenice do
Vyklantic až na křiž. se sil. III/12813 a po sil. III/12813 přes Útěchovice pod Stražištěm a Velkou
Chyšku zpět k uzavřenému úseku – obousměrně.
Veřejná linková osobní doprava bude vedena z Pacova po sil. II/129 až na křiž. se sil. III/12915, poté
po této silnici do Lesné a místní komunikací do Velké Chyšky až na sil. III/12813 a dále v původní
trase – obousměrně (upřesnění bod 2 C)). Vozidla IZS budou využívat navrženou objízdnou trasu pro
veřejnou linkovou osobní dopravu.
Pro povolení uzavírky a nařízení objížďky se stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení dopravního
značení, které bylo vydáno Městským úřadem Pacov, odborem dopravy, pod č.j.:
MP/06245/2020/OD/Pa dne 20.5.2020 a Městským úřadem Pelhřimov, oddělením silničního
hospodářství pod č.j. OSD/236/2020-2/DZ-Kr dne 26.5.2020 podle § 61 a § 77 zákona č.
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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“), po předchozím
písemném stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravního
inspektorátu v Pelhřimově, pod č.j. KRPJ- 48209-2/ČJ-2020-161706-DING ze dne 13.5.2020.
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky.
2. Veřejná linková osobní dopravy bude vedena za těchto podmínek:
A) Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy
Pro linku č. 350760 bude zastávka „Pacov„Hrádek SOMPO“ dočasně přemístěna do
prostoru zastávky „Pacov„Hrádek statek“.
Pro linku č. 350920 budou zastávky „Pacov„ČSAD“, „Pacov„Hrádek statek“ a
„Pacov„Hrádek SOMPO“ dočasně přemístěny do prostoru zastávky „Pacov„aut.nádr.“.
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,
ČSAD Benešov a.s., Blanická 960, 258 01 Vlašim, tel. 317 840 811.
C) Veřejná linková osobní doprava bude vedena:
pro linku 350920 (budou dočasně přemístěny zastávky „Pacov,,ČSAD“; „Pacov,,Hrádek
statek“ a „Pacov,,Hrádek SOMPO“ na zastávku „Pacov,,aut.nádr.“) - z Pacova po sil. II/129
až na křiž. se sil. III/12915, poté po této silnici do Lesné a místní komunikací do Velké
Chyšky až na sil. III/12813 a dále v původní trase – obousměrně.
Spoje linky 350760/2, 10, 23, 27 - objízdná trasa po obsloužení zastávky „Pacov,,Hrádek
statek“ - z Pacova po sil. III/12813 do Hrádku, zde se autobusy otočí na pozemku Selekty
Pacov, a.s. a zpět po III/12813 do Pacova, dále po sil. II/128, II/129 okolo Samšína na křiž.
se sil. III/12915, poté po sil. III/12915 do Lesné a místní komunikací do Velké Chyšky a
dále po III/12813 v původní trase. Ostatní spoje linky 350760 budou vedeny ze zastávky
„Pacov,,aut.nádr.“ pod sil. II/128, II/129 okolo Samšína na křiž. se sil. III/12915, poté po
sil. III/12915 do Lesné a místní komunikací do Velké Chyšky a dále po III/12813 v původní
trase.
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 požaduje, aby zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem
zajistil informování cestující veřejnosti o výše uvedených dočasných změnách.
3. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a zabezpečení
podle § 39 vyhl. 104/1997 a podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
4. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na
náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
5. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel
o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a
objížďky dle § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.
6. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: David Kašpar,
STRABAG a.s., IČ 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, tel. 724 849 898.
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7. 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.
8. Žadatelem o uzavírku bude provedena pasportizace objízdné trasy před započetím uzavírky a
po skončení uzavírky. V případě prokazatelného poškození objízdných tras, vzniklého
v důsledku uzavírky bude provedena oprava na náklad žadatele o uzavírku a objížďku.
9. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a
pozemkům.
10. V době trvání úplné uzavírky budou vozidla IZS využívat stanovenou objížďku pro VLOD,
která nebude vyznačena dopravním značením.
11. 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 Pacov, odboru dopravy, telefonicky na tel. 565 455 121 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.
12. Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem
v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce atd.) s řešením provozu v době
uzavírky.
13. Žadatel zajistí informování cestujících způsobem v místě obvyklým.
14. 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.
15. Budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, DI, Pelhřimov pod č.j.
KRPJ-48209-2/ČJ-2020-161706-DING ze dne 13.5.2020 body 1) – 2):
1) Před umístěním PDZ musí být objízdná trasa zkontrolována, musí být odstraněna jakákoliv
překážka, která by mohla zasáhnout do průjezdního profilu komunikace, případně do
rozhledových polí křižovatek.
2) Vedení objízdné trasy musí být po celou dobu umístění PDZ koordinováno s ostatními
plánovanými akcemi na dotčených komunikacích. Současně bude v rámci objízdných tras na
dotčených komunikacích zajištěn volný průjezdný profil, a to i provizoriem, např. dosypáním
krajnic, vytvořením výhyben apod.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek. V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto
povolení podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
STRABAG a.s., IČ 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Odůvodnění:
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, obdržel dne 19.5.2020 žádost od žadatele o povolení úplné
uzavírky sil. III/12813 v km 3,200 – 5,300 (v úseku Hrádek - Velká Chyška) z důvodu provádění
stavebních prací na opravě mostu ev.č. 12813-2 v termínu od 0:01 hod. 2.6.2020 – do 23:59 hod.
31.10.2020.
Žádost byla podána v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 a
byla projednána se správcem pozemní komunikace, která mu být uzavřena a po které je vedena

Č.j. MP/06639/2020/OD/Pa

str. 4

objízdná trasa – Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Pelhřimov,
dále byla projednána s obcemi, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a jejichž
zastavěným územím vede objízdná trasa.
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, písemností pod č.j.MP/06217/2020/OD/Pa ze dne 20.5.2020
oznámil zahájení řízení v předmětné věci s možností, že mohou účastníci předmětného správního
řízení činit své návrhy a byla jim dána možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům
rozhodnutí. Účastníci řízení neuplatnili žádné připomínky - má se za to, že s uzavírkou a nařízenou
objízdnou trasou souhlasí.
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
dospěl Městský úřad Pacov, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad k závěru, že při
dodržení stanovených podmínek je možno žádosti o povolení uzavírky silnice III/12813 v km 3,200 –
5,300 (úsek Hrádek – Velká Chyška) z důvodu provádění stavebních prací na opravě mostu ev.č.
12813-2 v termínu od 00:01 hod. 2.6.2020 – do 23:59 hod. 31.10.2020 vyhovět. Rozhodl po
provedeném řízení tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Obec Velká Chyška, Velká Chyška 69, 394 28 Velká Chyška
Město Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Obec Samšín, Samšín 38, 395 01 Pacov
Obec Hořepník, Nám. Prof. Bechyně 79, 39421 Hořepník
Obec Košetice, Košetice 146, 394 22 Košetice
Obec Vyklantice, Vyklantice 24, 394 27 Vyklantice
Obec Buřenice, Buřenice 22, 395 01 Pacov
Obec Arneštovice, Arneštovice 16, 395 01 Pacov
Obec Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovice pod Stražištěm 57, 395 01 Pacov

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru
dopravy a SH, Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním u zdejšího Městského úřadu
Pacov, odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek na základě ust. § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích.
Bc. David Tulach
vedoucí odboru dopravy
„otisk úředního razítka“

Příloha: situační snímek s vyznačením uzavírky a nařízení objížďky
stanovení MěÚ Pacov, odboru dopravy ze dne 20.5.2020
stanovení MěÚ Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství ze dne 26.5.2020
Obdrží:
dle rozdělovníku prostřednictvím datové schránky, osobní převzetí
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8, zastoupená společností VYZNAč, s.r.o., IDDS: qkhw358
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Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní
komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):
Obec Velká Chyška, IDDS: j58awqu
Město Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Obec Samšín, IDDS: bsdbgav
Obec Hořepník, IDDS: euybeb3
Obec Košetice, IDDS: h5hbdje
Obec Vyklantice, IDDS: h5ebpwg
Obec Buřenice, IDDS: vbybve2
Obec Arneštovice, IDDS: i6sav7b
Obec Útěchovice pod Stražištěm, IDDS: yjwayeg
Dotčené orgány státní správy
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu
Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, IDDS: ugqb3nb
Ostatní – na vědomí
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, IDDS: mvwtd9x
ICOM transport a.s., IDDS: kpvehdw
ICOM transport a.s., IDDS: kpvehdw
ČSAD Benešov a.s., IDDS: kymdmj5
Obec Lesná, IDDS: hrqaysy
Zemědělské družstvo Velká Chyška, IDDS: pdfcxrt
Selekta Pacov, a.s., IDDS: tjgf8tn
SOMPO, a.s., IDDS: xu4gddz

