
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV 
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV 

tel. 565455111, IDDS: xbtbhcm, e-mail: stavurad@mestopacov.cz 
 

Č.j. MP/03976/2023/ZeN  *MPACSS01300837* 
Spis.zn.: /03063/2023/ZeN MPACSS01300837 

Oprávněná úřední osoba: Zemanová Nikola, Ing. 565 455 128  Pacov, dne 31. 3. 2023 

 

Dle rozdělovníku 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY 

 

Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřad Pacov, jako místně příslušný 

správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 

o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne  

14. 3. 2023 podala 

Mitrenga-stavby, spol. s r.o., IČO 26944022, Křižíkova č.p. 1566/19, 612 00  Brno, 

kterou zastupuje VYZNAč, s.r.o., IČO 01916297, Srázná č.p. 5113/1, 586 01  Jihlava 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu policie ČR a souhlasu vlastníka 

komunikace -  podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku: 

- komunikace III / 1296 z důvodu opravy mostu Kuňovka ev. č. 1296 – 1, 

- termín: 3. 4. 2023 – 31. 8. 2023, 

 

(dále jen "uzavírka") a nařizuje objížďku po této trase: 

- Navržená objízdná trasa vede po silnici I/19 – II/128 – Pacov- III/1296 (obousměrně), tedy přes obec 

Eš a kolem obce Kámen, dle DIO uvedeného v příloze. 

- Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD (veřejná linková osobní doprava): 

- Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD bude vedena ze zastávky „Pacov,,aut.nádr.“  - sil. 

II/128 přes Eš – sil. I/19 – Leskovice – dále v původní trase. (+4 km) 

-   

- Objízdná trasa pro spoje 380810/2,9 - Pacov,,aut.nádr.“  - sil. II/128 přes Eš – sil. I/19 – sil. 

III/1296 – (MK Leskovice – obsloužit zastávku „Leskovice,,obec“ – otočit se kolem OÚ - sil. 

III/1296) – Pošná – otáčení autobusu – zpět směr Leskovice – dále v původní trase. (+14,4 km) 

  

- Objízdná trasa pro spoje 350810/4,7 bude vedena ze zastávky „Pacov,,aut.nádr.“  - sil. II/128 přes 

Eš – sil. I/19 – sil. III/1296 – (MK Leskovice – obsloužit zastávku „Leskovice,,obec“ – otočit se 

kolem OÚ - sil. III/1296) – sil. III/1291 – obsloužit zastávku „Důl“ – otáčení autobusu – zpět 

směr Leskovice a dále v původní trase. (+17,4 km) 
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- V závislosti na aktuální frekvenci cestujících a souběhu s dalšími uzavírkami mohou být spoje 

linky 350810 vedeny po jiné, z výše uvedených objízdných tras, než po té, u které jsou uvedeny. 

 

Dotčené zastávky: 

- Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek. 

- Po dobu trvání uzavírky nebudou obsluhovány zastávky „Důl,Nová Ves“ a „Pacov,,statek“. 

- Zastávky „Důl“ a „Důl,,rozc.0,8“ budou obsluhovány pouze spoji 350810/4 a 7 

- Zastávky „Pošná“, „Pošná,,Pazderna“, „Pošná,Proseč u Pošné“, „Pošná,Proseč u Pošné,Ovčín“ a 

„Pošná,Nesvačily,rozc.0.5“ budou obsluhovány pouze spoji 350810/2, 4, 7 a 9 

 

U spojů 350810/1,2,4 lze zajistit včasný příjezd s tím, že spoj 350810/1 bude muset vyjíždět přibližně o 

25 min. dříve, aby následný spoj 350810/4 přijel do Pacova nejpozději v 7:50 jako nyní. 

 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení dopravního značení, 

které bylo vydáno Městským úřadem Pacov, odborem výstavby ŽP a PP, pod č.j. 

MP/03556/2023/ZeN ze dne 24. 3. 2023. 

2. Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání 

uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky. 

3. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a zabezpečení 

podle § 39 vyhl. 104/1997 Sb. 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: Ing. Aleš Citterbard, tel.: 

777 741 491. Odpovědná osoba za dopravní značení – Peška Richard, VYZNAč, s. r. o., Srázná 

5113 / 1, 586 01 Jihlava, tel.: 777 814 225. 

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. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a 

pozemkům. 

9. 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 výstavby, ŽP a PP, telefonicky na tel. 565 455 128 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. 

10. 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.  

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. Nutno respektovat stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, 

Dopravního inspektorátu v Pelhřimově, pod č.j. KRPJ-16980-4/ČJ-2023-161706-DING ze dne  

7. 2. 2023: 

a) 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. V této souvislosti požadujeme doplnit do směrových oblouků 

lokálně zúžených průjezdních profilů obce Eš přechodné dopravní značení IP6, IP7 a 

dopravní zrcadla. 

b) 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 
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dotčených komunikacích zajištěn volný průjezdný profil, a to i provizoriem, např. dosypáním 

krajnic, vytvořením výhyben apod. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova č.p. 1566/19, 612 00  Brno 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 14.3.2023 žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 

písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České 

republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za 

podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Povolení k vjezdu do uzavírky přes obec Nová ves, bude vydávat na žádost oprávněným osobám obec 

Důl. Z tohoto důvodu se změní dodatková tabulka pod značkou „Zákaz vjezdu“ z „Mimo dopravní 

obsluhu“ na text, který průjezd těmto osobám povoluje. 

Na žádost Krajského úřadu dopravní obslužnosti, budou odstraněny květináče v obci Pošná z místa, kde 

dojde k otáčení autobusů. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Město Pacov, Obec Eš, Obec 

Pošná, Obec Důl 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle § 83 odst. 3 téhož zákona 

ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina  podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto 

rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 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 opravňuje správní orgán zahájit 

řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Otakar Pejša 

vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče 

  

 

 

Příloha: 

- dopravně inženýrské opatření 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (stavebník) 

Mitrenga-stavby, spol. s r.o., IDDS: hcdm3ad 

 sídlo: Křižíkova č.p. 1566/19, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

VYZNAč, s.r.o., IDDS: qkhw358 

 sídlo: Srázná č.p. 5113/1, 586 01  Jihlava 1 

  

ostatní účastníci 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 

 sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01  Jihlava 1 

Město Pacov, náměstí Svobody č.p. 320, 395 01  Pacov 

Obec Eš, IDDS: 9v8auh6 

 sídlo: Eš č.p. 41, 395 01  Pacov 

Obec Pošná, IDDS: n2pbf8u 

 sídlo: Pošná č.p. 51, 395 01  Pacov 

Obec Důl, IDDS: n4iayb9 

 sídlo: Důl č.p. 31, 395 01  Pacov 

  

dotčené orgány státní správy 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

x9nhptc 

 sídlo: Pražská č.p. 1738, 393 01  Pelhřimov 

  

na vědomí 

ICOM transport a.s., IDDS: kpvehdw 

 sídlo: Jiráskova č.p. 1424/78, 586 01  Jihlava 1 

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 

sídlo: Wilsonova 300/8, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 121 06 

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v 

 sídlo: Požárnická 1240, Pelhřimov 

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, IDDS: mvwtd9x 

 sídlo: Vrchlického 4843 / 61, 586 01 Jihlava 1 
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