KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel. 564 602 329, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 26011/2019
Sp.zn.: ODSH 347/2019-Há/U

Rozhodnutí
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
KTA technika, s.r.o., IČ: 62618911, Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad)
jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) 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, po projednání žádosti od právnické osoby KTA technika, s.r.o., IČ: 62618911, Plzeň,
Klatovská 100, PSČ 30100 (dále jen žadatel) podané dne 08. 03. 2019 po projednání
s dotčenými orgány a organizacemi podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a
§ 39 vyhl. č. 104/1997 Sb. v platném znění rozhodl t a k t o:
povoluje
právnické osobě:

KTA technika, s.r.o., IČ: 62618911

sídlo:

Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100

úplnou uzavírku silnice první třídy I/19 dle § 24 zákona o pozemních komunikacích za těchto
podmínek:
druh uzavírky:

úplná

silnice v km cca:

119,700 - 119,800
100 m
doplnění závor v rámci stavby "Doplnění závor a rekonstrukce PZS
na přejezdu P 6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor“
od 8:15 hodin dne 08. 04. 2019 do 18:00 hodin dne 16. 04. 2019
prostor železničního přejezdu u obce Obrataň v okr. Pelhřimov

délka uzavírky:
důvod uzavírky:
termín uzavírky:
rozsah uzavírky:

a nařizuje objížďku
Objízdná trasa pro veškerý provoz bude vedena ve směr od Tábora do Pelhřimova po
silnici II/409 z Chýnova přes Křeč do Černovic a dále z Černovic po silnici II/128 přes Věžnou na
křižovatku se silnicí I/19, kde se napojí na trasu silnice I/19 směr Pelhřimov
Objízdná trasa pro veškerý provoz ve směru od Pelhřimova na Tábor bude vedena od
křižovatky silnice I/19 a silnice II/112 (nájezdová rampa u Pelhřimova) přes Červenou Řečici,
Křelovice na křižovatku se silnicí II/129 a dále po silnici II/129 přes Hořepník, Pacov, Cetoraz na
křižovatku se silnicí I/19, kde se napojí v Jihočeském kraji na silnici I/19

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu:
- Hranice Jihočeského kraje – II/129 – Cetoraz – III/1292 – Obrataň – I/19 – dále v původní
trase.
-

Dopravní obsluhu Hrobské Zahrádky, která je místní části obce Obrataň, spoji na linkách
350770 a 350780 bude možno provést za předpokladu bezpečného otočení autobusů po
místních komunikacích v Hrobské Zahrádce po níže uvedené objízdné trase.
Obrataň - III/1292 – Cetoraz – II/129 – III/1291 - Hrobská Zahrádka – MK otočka – zpět
III/1291 - dále v původní trase.

Další podmínky:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení dopravního
značení, které bylo vydáno krajským úřadem podle § 61 a § 77 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), pod č. j.
KUJI 25458/2019, ODSH 347/2019-Há/U ze dne 28. 03. 2019 a po projednání s Policií
ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Územním odborem Pelhřimov pod č. j.
KRPJ-36828-2/ČJ-2019-161706-DING ze dne 26. 03. 2019.
Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objízdné trasy před jejím započetím podle
stanovení dopravního značení na silnicích I. třídy Jihočeského kraje, které bylo vydáno
Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č. j. KUJCK 38996/2019, sp. zn. ODSH
38880/2019/davi1 ze dne 29. 03. 2019.
Dále žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objízdné trasy před jejím započetím podle
stanovení dopravního značení na silnicích II. a III. tříd a na místních komunikacích, které
bylo vydáno Městským úřadem Pacov, Odborem dopravy pod č. j.
MP/03819/2019/OD/Pa, Spis. Zn. OD.03785/2019/Pa ze dne 28. 03. 2019, Městským
úřadem Tábor, odborem dopravy pod sp. zn. S-META 18105/2019/ONov, č. j. METAB
18619/2019/OD//ONov ze dne 29. 03. 2019 a dále bude vydáno Městským úřadem
Pelhřimov, oddělením silničního hospodářství.
Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání
uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky. Přechodné dopravní značení, včetně
kontroly a případných oprav zajistí žadatel o uzavírku
2. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a
zabezpečení podle § 39 vyhl. 104/1997 Sb. v platném znění a podle zákona o provozu
na pozemních komunikacích.
3. 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.
4. 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.
5. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Čihák
(KTA technika, s.r.o.) tel. číslo 774 015 119.
6. V rámci uzavírky nedojde k dočasnému přemístění zastávek veřejné linkové osoby
dopravy (VLOD).
7. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky, byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a
pozemkům.
8. 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.
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9. V době uzavírky bude provoz vozidel IZS, tj. zdravotnické záchranné služby, hasičského
záchranného sboru a Policie ČR veden po objízdné trase pro veřejnou linkovou osobní
dopravu.
10. 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 krajskému úřadu telefonicky na 564 602 329 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.
11. 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.
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 prostřednictvím provozovatelů linek autobusové dopravy zajistí informování
cestujících způsobem v místě obvyklým.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Dne 08. 03. 2019 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice I/19 v km cca. 119,700 119,800 (délka 100 m) v prostoru železničního přejezdu u obce Obrataň v okr. Pelhřimov
z důvodu doplnění závor v rámci stavby "Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P
6382 v km 47,208 na trati Horní Cerekev – Tábor“ v termínu od 8:15 hodin dne 08. 04. 2019 do
18:00 hodin dne 16. 04. 2019.
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb.,
v platném znění, kterou se zákon provádí a byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace,
která má být uzavřena a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, tj.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava dne 27. 03. 2019, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa České Budějovice dne 26. 03. 2019, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace, provoz Pelhřimov dne 26. 03. 2019 a Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor dne 29. 03. 2019.
Dále byla žádost projednána s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka
nebo nařízena objížďka, tj. obec Obrataň dne 21. 03. 2019, město Červená Řečice dne 26. 03.
2019, obec Křelovice dne 28. 03. 2019, obec Arneštovice dne 25. 03. 2019, obec Hořepník ze
dne 28. 03. 2019, obec Samšín dne 26. 03. 2019, město Pacov, obec Cetoraz dne 25. 03. 2019,
obec Věžná dne 25. 03. 2019, město Černovice dne 20. 03. 2019, obec Křeč dne 21. 03. 2019,
obec Radenín dne 20. 03. 2019, město Chýnov dne 21. 03. 2019, obec Dolní Hořice dne 20. 03.
2019.
Krajský úřad písemností pod č. j. KUJI 25351/2019, ODSH 347/2019-Há/U ze dne 28. 03. 2019
oznámil zahájení řízení a dal účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům pro zahájení řízení.
Všichni účastníci řízení kromě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor dne
28. 03. 2019 souhlasili s vydáním rozhodnutí bez připomínek a vzdali se práva na další
vyjádření.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor písemností pod č. j. SUS JcK
4356/2019 ze dne 29. 03. 2019 nesouhlasí s navrženou objízdnou trasou po silnici č. II/409 dle
předloženého DIO z důvodu nedostatečného směrového a šířkového uspořádání silnice II/409.
Objízdnou trasu požaduje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor vést
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obousměrně po silnicích II/129 a II/112 dle předloženého DIO. V případě dodržení podmínek
nemáme připomínky k přechodné úpravě provozu na silnici č. II/129.
K tomuto nesouhlasu krajský úřad uvádí, že neměl možnost změnit jednosměrnou
objízdnou trasu na obousměrnou z Pelhřimova přes Červenou Řečici a Křelovice po
silnici II/112 a II/129 přes Pacov dle návrhu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o.,
závod Tábor. Tato změna by vyžadovala další nové projednání s účastníky řízení. Ostatní
úkony učiněné ve správním řízení, včetně navazujícího vydání rozhodnutí o povolení
uzavírky a nařízení objížďky by vyžadovaly další lhůty ve správním řízení a krajskému
úřadu s ohledem na požadovaný termín uzavírky není dán časový prostor pro toto
projednání.
Dalším důvodem je, že dle sdělení žadatele o uzavírku termín uzavírky nelze změnit,
neboť jsou schvalovány výlukové rozkazy na železničních tratích půl roku dopředu.
Dále krajský úřad vyhodnotil, že objízdná trasa po silnici II/409 z Chýnova je možná,
jelikož žadatel o uzavírku doložil souhlas s vedením objízdné trasy na okrese Tábor od
Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Tábor. Tímto byla žádost
projednaná dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích s Policií České
republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici.
I přes uvedený nesouhlas z důvodu nedostatečného směrového a šířkového upořádání
silnice II/409 krajskému úřadu není známo, že by na trase silnice byl omezen provoz nebo
na toto omezení bylo upozorňováno při vjezdu na silnici II/409 v Chýnově resp.
v Černovicích.
Závěrem k tomuto nesouhlasu krajský úřad sděluje, že příslušný silniční správní úřad
žádost projedná dle § 24 odst. 2 písm. a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být
uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka.
Požadované projednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor
bylo učiněno prostřednictvím žadatele o uzavírku a krajský úřad má za to, že podmínky
zákona o pozemních komunikacích splnil.
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích dospěl odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina
jako příslušný silniční správní úřad k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno
této žádosti o povolení úplné uzavírky silnice I/19 v km cca. 119,700 - 119,800 (délka 100 m)
v prostoru železničního přejezdu u obce Obrataň v okr. Pelhřimov z důvodu doplnění závor
v rámci stavby "Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 6382 v km 47,208 na trati
Horní Cerekev – Tábor“ v termínu od 8:15 hodin dne 08. 04. 2019 do 18:00 hodin dne 16. 04.
2019, vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
V Jihlavě dne 01. 04. 2019

Iveta Hájková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník:
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:
KTA technika, s.r.o., IČ: 62618911, Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
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):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, Vožická 8107,390 41 Tábor
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 Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň
Město Červená Řečice, Červená Řečice 19, 39446 Červená Řečice
Obec Křelovice, Křelovice 67, 39445 Křelovice
Obec Arneštovice, Arneštovice 16, 39501 Arneštovice
Obec Hořepník, Nám. Prof. Bechyně 79, 39421 Hořepník
Obec Samšín, Samšín 38, 39501 Samšín
Město Pacov, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Obec Cetoraz, Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz
Obec Věžná, Věžná 1, 39501 Věžná
Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 39494 Černovice
Obec Křeč, Křeč 95, 39495 Křeč
Obec Radenín, Radenín 61, 39120 Radenín
Město Chýnov, Gabrielovo náměstí 7, 39155 Chýnov
Obec Dolní Hořice, Dolní Hořice 50, 39155 Dolní Hořice
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (Policie České
republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové
komunikaci):
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní
inspektorát
Policie ČR OŘ Tábor, dopravní inspektorát, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor 5
Na vědomí (dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby):
Krajský úřad Jihočeského kraje, ODSH, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice 1
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
Obec Eš, Eš 41, 395 01 Pacov
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 58732 Jihlava
Tourbus, a.s., Opuštěná 227/4, 602 00 Brno,
STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno
Regionální úřad Olomouc Centra vojenské dopravy, tř. 1 máje 1, P.O.BOX 513, PSČ 771 00
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32/4960, 586 04 Jihlava 4
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Hájková Iveta
SEK_ODSH-D
oddělení dopravy
1.4.2019 16:33:38
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