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ROZHODNUTÍ
UZAVÍRKA
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal
žádost o uzavírku podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 15.11.2018
podal(a)
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., IČ: 25261282, Zbraslavice 331, PSČ 285 21;
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle ustanovení § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

I . P O V O L U J E
úplnou uzavírku silnice č. III/33526 mezi obcemi Černíny a Hetlín z důvodu opravy povrchu
vozovky, v tomto rozsahu:
1.
2.
3.

Uzavřený úsek:
Délka uzavírky:
Délka objížďky:

úplná uzavírka silnice č. III/335266, km 1,162 – 3,402
2,24 km
cca 7,0 km

I I .

N A Ř I Z U J E

objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou
objízdnou trasou:
po silnici II/126 přes obec Černíny, Štipoklasy a Zbraslavice, dále po silnici II/335 přes obec
Kateřinky, objízdná trasa je obousměrná;
za následujících podmínek:
1. Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu:
26. 11. 2018 – 7.12.2018
2. Dopravní značení: podle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v územním obvodu Kutná Hora, vydané Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy
a silničního hospodářství dne 15.11.2018 pod spis.zn.: MKH/080308/2018/02 (č.j. MKH/080326/
2018) na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne
13.11.2018, č.j.: KRPS-340864-1/ČJ-2018-010506.
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3. Odpovědná osoba: Irena Černá, za společnost SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.,
IČ: 25261282, Zbraslavice 331, PSČ 285 21, tel.: 724 335 206.
4. Instalaci a potřebnou manipulaci s dopravním značením bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady
podle návrhu schváleného KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
5. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, včetně názvu a sídla žadatele.
6. Orgány KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora mají právo kontroly a určení dalších
doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí.
7. V průběhu uzavírky bude zhotovitel stavby provádět pravidelnou kontrolu technického stavu silnic
a přechodného dopravního značení na silnicích, po kterých byla vedena objízdná trasa. Případné
závady budou neprodleně odstraněny.
8. Žadatel v součinnosti s dotčenými obcemi zajistí potřebné informace pro občany způsobem
v místě obvyklým.
9. Dopravní obslužnost nebude uzavírkou dotčena.
10. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
11. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo
objížďky, podle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
12. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo tyto
podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.
13. Pokud dojde ke změně termínu dle podmínky 1 tohoto rozhodnutí nebo nebude uzavírka
uskutečněna, žadatel neprodleně oznámí tuto skutečnost těmto organizacím: Policie ČR, DI Kutná
Hora; ÚSZS StčK oblast Benešov; Hasičský záchranný sbor Stč. kraje; Městský úřad Kutná Hora,
odbor dopravy.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., IČ: 25261282, Zbraslavice 331, PSČ 285 21

Odůvodnění:
Dne 15.11.2018 podal žadatel žádost o úplnou uzavírku silnice č. III/33526 mezi obcemi Černíny
a Hetlín z důvodu opravy povrchu vozovky v km 1,162 – 3,402 a související uzavírky. K žádosti byl
přiložen souhlas vlastníka dotčených pozemních komunikací (uzavřené silnice a komunikací, po
kterých má být vedena objížďka) – vyjádření majetkového správce silnic II. a III. třídy KSÚS
Středočeského - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přís. organizace (vyjádření zn.
8579/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 13.11.2018).
Žádost obsahovala vyjádření Policie České republiky, DI Kutná Hora, vyjádření obce Zbraslavice č.j.
916/2018/ZBRA ze dne 14.11.2018, obce Černíny ze dne 14.11.2018 a obce Štipoklasy č.j. 401/2018
ze dne 20.11.2018.
Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem dotčených
pozemních komunikací, s obcemi a Policií České republiky podle ust. § 24 zákona o pozemních
komunikacích a podle ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů.
Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že úplnou uzavírku provozu
povolil a nařídil objížďku.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Obec Černíny
Obec Štipoklasy
Obec Zbraslavice
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského úřadu v Kutné Hoře. Na základě § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek
podle § 42b zákona o pozemních komunikacích s možností sankce až do výše 500.000 Kč.

Ing. Dana Ladrová
referent silničního hospodářství

Obdrží:
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., IDDS: t2rgagz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5,
Obec Štipoklasy, IDDS: uiuakqg
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
ÚSZS StčK oblast Benešov, Kutná Hora, IDDS: wmjmahj
Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, IDDS: f3ahpz8
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