M stský ú ad Humpolec
ODBOR DOPRAVY A SH
Horní nám stí 300, 396 22 HUMPOLEC

č.j. MUHU/17696/2017/Jt s.z. ODSH/2339/2017
oprávn ná ú ední osoba: Ing. Tomáš Janák

V Humpolci 4.7.2017

ROZHODNUTÍ
Účastníci ízení:
VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 3ř3 01 Pelh imov, IČ: 02464471 zastoupený společností
Značky Vysočina s.r.o., Bezd kov 12, 5Řř 01 T eš , IČ: 015265ŘŘ
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny, p ísp vková organizace, Kosovská 16, 5Ř6 01 Jihlava, IČ: 000ř0450
SD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 5Ř6 01 Jihlava, IČ: 65řř33ř0
M sto Humpolec, odbor MH, Horní nám. 300, Humpolec, IČ: 0024Ř266
Obec Komorovice, Komorovice 50, 3ř601 Humpolec, IČ: 0024Ř436
Obec Mladé B íšt , Mladé B íšt 16, 3ř4 43 Mladé B íšt , IČ: 0024Ř657
Obec Staré B íšt , Staré B íšt 11, 3ř6 01 Humpolec, IČ: 00511234
Obec Mysletín, Mysletín 36, 3ř6 01 Mysletín, IČ: 00476455
Obec Zachotín, Zachotín 37, 3ř301 Pelh imov, IČ: 00515Ř0ř
Obec Vyskytná, Vyskytná 74, 3ř4 05 Vyskytná, IČ:0024ř416
Obec Opatov, Opatov 47, 5ŘŘ 05 Opatov, IČ: 002Ř6346
Obec Zbilidy, Zbilidy 14, 5ŘŘ 05 Zbilidy, IČ: 00373řř1
Obec Šimanov, Šimanov 5Ř, 5ŘŘ 42 Šimanov, IČ: 00373ř40
Obec Kalhov, Kalhov 56, 5ŘŘ 42 Kalhov, IČ: 00373753
Obec Bystrá, Bystrá 50, 3ř6 01 Bystrá, IČ: 0051121Ř
M stský ú ad Humpolec, odbor dopravy a SH, jako p íslušný silniční správní ú ad podle
ustanovení §40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1řř7Sb. o pozemních komunikacích, ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“) rozhodl v ízení o
žádosti společnosti VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 3ř3 01 Pelh imov, IČ: 02464471
zastoupené společností Značky Vysočina s.r.o., Bezd kov 12, 5Řř 01 T eš , IČ: 015265ŘŘ
podané dne 19.6.2017, ve v ci úplné uzavírky silnice II/532 v km 27,522 – 27,621 v ulici
Jihlavská v Humpolci podle p edložené situace z d vodu rekonstrukce kanalizace a
vodovodu a na ízení objíž ky podle ustanovení §24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích, t a k t o:
I.

Povoluje na základ žádosti společnosti VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 3ř3 01
Pelh imov, IČ: 02464471 zastoupené společností Značky Vysočina s.r.o., Bezd kov
12, 5Řř 01 T eš , IČ: 015265ŘŘ úplnou uzavírku provozu na silnici II/532 dle
p edložené situace.

II.

Na izuje objíž ku v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bod I. výroku
tohoto rozhodnutí s objízdnou trasou stanovenou následovn . Objíž ka pro osobní a
nákladní dopravu je vedena po silnicích číslo II/523, II/131, II/602, II/347 a I/34 p es
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obce Kalhov, Šimanov, Zbilidy, Opatov, Sedlišt , Zachotín, Mysletín, Staré B íšt ,
Mladé B íšt , Komorovice a končí v Humpolci.
Objízdná trasa autobusové dopravy je vedena od zastávky Humpolec, háj. po silnici III/34775
p es obec Bystrá do Komorovic a poté po silnici I/34 do Humpolce.

V opačném sm ru jsou objízdné trasy totožné.
Podmínky rozhodnutí:
1.

Celková doba trvání uzavírky je stanovena od 10.7.2017 do 24.7.2017.

2.

Žadatel zajistí ádné označení uzavírky p ed jejím započetím podle stanovení
dopravního značení, které bylo vydáno podle § 61 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),
M stským ú adem Pelh imov, odborem dopravy pod č.j. OD/883/2017-2/DZ-Kr ze
dne 23.6.2017, Magistrátem M sta Jihlavy pod č.j. MMJ/OD/11125/2017 ze dne
25.5.2017, Krajským ú adem Kraje Vysočina, odborem dopravy pod č.j.
KUJI/46093/2017 Ma/DZp-70 ODSH 12/2017 ze dne 29.6.2017 a M stským ú adem
Humpolec, Odborem dopravy a silničního hospodá ství pod č.j. MUHU/17229/2017/Jt
ze dne 27.6.2017.

3.

Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v ádném stavu po celou dobu
trvání uzavírky a jeho odstran ní po skončení uzavírky.

4.

Uzavírka se povoluje za p edpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a
zabezpečení podle §3ř vyhl. 104/1řř7 Sb. v platném zn ní a podle zákona o
provozu na pozemních komunikacích.

5.

Žadatel zajistí informování dotčené ve ejnosti (obyvatele ul. U Stadionu v Humpolci)
o pr b hu uzavírky a to obvyklým zp sobem (ústn nebo písemným oznámením
s kontaktem na odpov dnou osobu do schránky).

6.

V souladu s ustanovením §24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá
nárok na náhradu p ípadných ztrát, jež mu vzniknou v d sledku uzavírky nebo
objíž ky.

7.

Uzavírka a objíž ka musí být označena p edepsaným zp sobem. Označení
zabezpečuje žadatel o uzavírku a objíž ku na sv j náklad a odpovídá za jeho stav
po dobu trvání uzavírky a objíž ky dle §24 odst. 7 zákona o pozemních
komunikacích.

8.

Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Rostislav Horký,
tel.: 731 663 591.

9.

Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožn n p ístup k sousedním
nemovitostem a pozemk m. Žadatel zajistí volný vjezd do uzavírky složkám IZS.

10. V p ípad , že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo
ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozd jší zahájení
prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo d ív jší ukončení
prací a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel
tuto informaci sd lí bezodkladn M stskému ú adu Humpolec, Odboru dopravy a
silničního hospodá ství telefonicky na 56551Ř174 a na Národní dopravní informační
centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava - P ívoz, PSČ 702 00, telefonicky na
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5ř6 663 556 pop . 5ř6 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením o doručení)
ndic@rsd.cz.
11. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a
ukončení uzavírky, sv j název a sídlo, pop . další vhodný údaj související se stavební
akcí (její název, objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.).
12. Žadatel prost ednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občan
zp sobem v míst obvyklým (rozhlasem, vyv šením na ú ední desce, atd.) s ešením
provozu v dob uzavírky.
V p ípad nepln ní stanovených podmínek m že silniční správní ú ad toto povolení
podle §24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
Od

vodn

ní

M Ú Humpolec, Odbor dopravy a silničního hospodá ství obdržel žádost společnosti
VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 3ř3 01 Pelh imov, IČ: 02464471 zastoupené společností
Značky Vysočina s.r.o., Bezd kov 12, 5Řř 01 T eš , IČ: 015265ŘŘ dne 19.6.2017. Žádost
byla v souladu s §24 zákona o pozemních komunikacích. Dle §3ř vyhlášky 104/1řř7 Sb.,
v platném zn ní, kterou se zákon provádí, vykazovala drobné nedostatky, které žadatel
v pr b hu ízení doplnil. Po dopln ní žádost obsahovala náležitosti §3ř vyhl. 104/1řř7 Sb.
tzn., p esné určení uzavírky, dobu trvání, její d vod, návrh trasy objíž ky, jméno a
p íjmení odpov dného pracovníka a harmonogram prací. Dne 27.6.2017 Odbor dopravy a
SH projednal formou oznámení pod č.j. MUHU/17213/2017/Jt zahájení správního ízení
podle §24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích s vlastníkem uzavírané pozemní
komunikace tj. Kraj Vysočina a správcem silnice po níž je vedena objíž ka tj. KSÚS
Jihlava a Pelh imov a SD ČR Správa Jihlava, dále s obcí na jejímž zastav ném území
má být povolena uzavírka nebo na ízena objíž ka tj. obce Kalhov, Šimanov, Zbilidy,
Opatov, Sedlišt , Zachotín, Mysletín, Staré B íšt , Mladé B íšt , Komorovice, Bystrá a
Humpolec. Tyto subjekty mají postavení účastníka správního ízení (§27 správního ádu) a
silniční správní ú ad jim oznámil dne 27.6.2017 zahájení ízení a dal jim možnost uplatnit
procesní práva ve lh t 5-ti dn ode dne doručení. Dále byla žádost o uzavírku
projednána s PČR DI z d vodu vedení objíž ky po silnicích.
Na základ znalosti místních pom r upustil M Ú Humpolec ODSH od ústního jednání a
ohledání na míst a stanovil účastník m lh tu k uplatn ní námitek. Ve stanovené lh t
neuplatnili účastníci ízení žádné námitky. P echodná úprava provozu na pozemních
komunikacích byla stanovena M Ú Humpolec, Odborem dopravy a SH pod č.j.
MUHU/17229/2017/Jt dne 27.6.2017 a dále M stským ú adem Pelh imov, Odborem
dopravy a SH pod č.j. OD/883/2017-2/DZ-Kr ze dne 23.6.2017, Magistrátem M sta
Jihlavy, Odborem dopravy pod č.j. MMJ/OD/11125/2017 ze dne 25.5.2017 a Krajským
ú adem Kraje Vysočina, odborem dopravy pod č.j. KUJI/46093/2017 Ma/DZp-70 ODSH
12/2017 ze dne 29.6.2017.
Na základ výše uvedeného silniční správní ú ad v ízení postupoval v souladu se
zákonnými ustanoveními, jak procesn , tak i v cn a proto rozhodl tak, že úplnou uzavírku
provozu na silnici II/523 v ulici Jihlavská v Humpolci povolil a na ídil objíž ku tak, jak je ve
výroku rozhodnutí uvedeno. Za daného stavu v cí vydání rozhodnutí o povolení uzavírky
nic nebránilo.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dn ode dne jeho doručení - oznámení odvolání
ke Krajskému ú adu Kraje Vysočina v Jihlav prost ednictvím odboru dopravy a silničního
hospodá ství M Ú Humpolec. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek
na základ ust. §24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Proti rozhodnutí o
vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat.
V Humpolci 4.7.2017
Ing. Tomáš Janák v.r.
ú edník odboru dopravy a SH
P íloha: Situace 1x

Obdrží:
Účastníci ízení:
VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 3ř3 01 Pelh imov, IČ: 02464471 zastoupený společností
Značky Vysočina s.r.o., Bezd kov 12, 5Řř 01 T eš , IČ: 015265ŘŘ
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny, p ísp vková organizace, Kosovská 16, 5Ř6 01 Jihlava, IČ: 000ř0450
SD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 5Ř6 01 Jihlava, IČ: 65řř33ř0
M sto Humpolec, odbor MH, Horní nám. 300, Humpolec, IČ: 0024Ř266
Obec Komorovice, Komorovice 50, 3ř601 Humpolec, IČ: 0024Ř436
Obec Mladé B íšt , Mladé B íšt 16, 3ř4 43 Mladé B íšt , IČ: 0024Ř657
Obec Staré B íšt , Staré B íšt 11, 3ř6 01 Humpolec, IČ: 00511234
Obec Mysletín, Mysletín 36, 3ř6 01 Mysletín, IČ: 00476455
Obec Zachotín, Zachotín 37, 3ř301 Pelh imov, IČ: 00515Ř0ř
Obec Vyskytná, Vyskytná 74, 3ř4 05 Vyskytná, IČ:0024ř416
Obec Opatov, Opatov 47, 5ŘŘ 05 Opatov, IČ: 002Ř6346
Obec Zbilidy, Zbilidy 14, 5ŘŘ 05 Zbilidy, IČ: 00373řř1
Obec Šimanov, Šimanov 5Ř, 5ŘŘ 42 Šimanov, IČ: 00373ř40
Obec Kalhov, Kalhov 56, 5ŘŘ 42 Kalhov, IČ: 00373753
Obec Bystrá, Bystrá 50, 3ř6 01 Bystrá, IČ: 0051121Ř
Dotčené orgány státní správy:

PČR K policie Kraje Vysočina DI Pelh imov
PČR K policie Kraje Vysočina DI Jihlava
Krajský ú ad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH
M Ú Pelh imov, odbor dopravy a SH
Magistrát M sta Jihlavy, odbor dopravy a SH
Na v domí:
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 01 Jihlava
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
ICOM Transport a.s., Jiráskova 1424/7Ř, 586 01 Jihlava, IČ: 46346040

otisk ú edního razítka
Digitáln podepsal Ing. Tomáš Janák
Datum: 30.06.2017 11:33:55 +02:00
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