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SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599, odštěpný závod, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
       

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 od společnosti Dopravní značení MŠ, s.r.o., IČ 

276 65 321, Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, zastoupené p. Milanem Šerým, kterou pověřila 

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599, odštěpný závod, K Silu 1143, 393 01 

Pelhřimov (dále jen „žadatel“) podané dne 23.7.2021, po projednání s  dotčenými orgány a 

organizacemi podle ustanovení § 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 Sb.“),   

p o v o l u j e 

uzavírku 

  

• právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599, odštěpný závod, K Silu 1143, 

393 01 Pelhřimov, 

• silnice II/128 v Lukavci v úseku od křižovatky se sil. III/1287 ve směru na Pacov,   

• z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „II/128 Lukavec – obchvat“,   

• v termínu od 00:01 hodin 16.8.2021 – do 23:59 hodin 31.10.2021   

a nařizuje objížďku.  

Objízdná trasa je navržena:  

Od uzavřeného úseku sil. II/128 po sil. II/128 do Salačovy Lhoty až na křiž. se sil. III/1288, dále po sil. 

III/1288 přes Mezilesí, Holýšov, Slavětín do Načeradce a poté po sil. II/150 přes Horní Lhotu, 

Kopaniny do Čáslavska a po sil. II/128 do Lukavce – obousměrně 

Veřejná linková osobní doprava nebude uzavírkou dotčena.  

Neoznačená objízdná trasa pro vozidla IZS bude vedena ze sil. II/128 v Salačově Lhotě po sil. III/1288 

do Mezilesí, dále po sil. III/1289 do Zelené Vsi a poté po místní komunikaci do Lukavce.  

 

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/10009/2021/OD/Pa ze dne 9.8.2021 a Městského úřad Vlašim, odboru dopravy a 

silničního hospodářství, pod zn.:  ODSH 34218/21-MaE ze dne 9.8.2021, 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 
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komunikacích“) po předchozím souhlasném písemném vyjádření Policie ČR, Krajského 

ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravního inspektorátu v Pelhřimově, pod č.j. KRPJ- 

82098-2/ČJ-2021-161706-DING ze dne 6.8.2021 a Policie ČR, Krajského ředitelství policie 

Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu v Benešově, pod č.j. KRPS- 187474/ČJ-2021-

010106 ze dne 4.8.2021. Žadatel zajistí udržování tohoto dopravního značení v řádném stavu 

po celou dobu trvání uzavírky a jeho odstranění po skončení uzavírky. 

2. Veřejná linková osobní doprava nebude uzavírkou dotčena, nedojde ani k přemístění 

autobusových zastávek.  

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: Petr Kříž, SWIETELSKY 

stavební s.r.o., IČ 480 35 599, odštěpný závod, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, tel. 

724 177 569.   

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 neoznačenou objízdnou trasu a to: ze 

sil. II/128 v Salačově Lhotě po sil. III/1288 do Mezilesí, dále po sil. III/1289 do Zelené Vsi a 

poté po místní komunikaci do Lukavce.    

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. 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.  

14. Objízdná trasa související s již povolenou uzavírkou sil. III/1281 v Lukavci bude převedena na 

navrženou objízdnou trasu související s uzavírkou sil. II/128 v Lukavci.  

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

Dopravního inspektorátu v Pelhřimově, pod č.j. KRPJ-82098-2/ČJ-2021-161706-DING ze dne 

6.8.2021 – body 1) a 3): 

1) Navržená objízdná trasa pro nákladní vozidla musí být vedena po komunikacích (tedy i 

mostech), které svojí únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací (tj. 

minimální výhradní zatíženost mostů).  
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2) 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.  

3) 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: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599, odštěpný závod, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, obdržel dne 23.7.2021 žádost od žadatele o povolení uzavírky sil. 

II/128 v Lukavci v úseku od křižovatky se sil. III/1287 směrem na Pacov z důvodu provádění 

stavebních prací na stavbě „II/128 Lukavec – obchvat“ v termínu od 00:01 hodin 16.8.2021 – do 23:59 

hodin 31.10.2021. Žádost byla podána v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 

vyhl. č. 104/1997 Sb. a byla projednána se správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena a 

správcem pozemní komunikace, po níž je vedena objízdná trasa – Krajskou správou a údržbou silnic 

Vysočiny, příspěvkovou organizace, Pelhřimov a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje, příspěvkovou organizace, Praha a  dále byla projednána s obcemi, na jejím zastavěném území 

má být povolena uzavírka a jejichž zastavěnými územími vede objízdná trasa.      

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, písemností pod č.j. MP/09522/2021/OD/Pa ze dne 26.7.2021     

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. Zároveň stanovil na 6.8.2021 v 9:00 hodin ústní projednání žádosti.  

Dne 2.8.2021 byla žádost upřesněna, bylo doručeno nové DIO – došlo ke změně objízdní trasy. 

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, pod č.j. MP/09725/2021/OD/Pa ze dne 2.8.2021 seznámil s touto 

změnou účastníky řízení, a to jak nové účastníky řízení, tak i dřívější účastníky, kteří nebudou touto 

změnou dotčení. Rovněž zaslal oznámení i dotčeným orgánům a ostatním, kterých se změna dotkne.  

Dne 6.8.2021 obdržel Městský úřad Pacov, odbor dopravy od obce Běleč nesouhlas s původně 

navrženou objízdnou trasou, k nově navržené objízdné trase, která nevede přes obec Běleč nemají 

připomínek. Rovněž 6.8.2021 obdržel Městský úřad Pacov, odbor dopravy, e-mailem souhlas 

s navrženou uzavírkou, vedením objízdných tras a s navrženou přechodnou úpravou provozu na 

silnicích mimo okres Tábor od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Tábor (stejné znění 

bylo potvrzeno i doručením do datové schrány městského úřadu dne 9.8.2021).   

Ostatní účastníci řízení přítomní na ústním projednání s návrhem řešení vyjádřili souhlas nebo se 

k pokladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.  

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, vydal dne 30.6.2021 pod č.j. MP/08333/2021/OD/Pa povolení 

uzavírky sil. III/1281 v Lukavci. Objízdný trasa pro vozidla do 9 t je navržena i po části uzavřené sil. 

II/128. Z tohoto důvodu bude objízdná trasa související s již povolenou uzavírkou sil. III/1281 převedena na 

navrženou objízdnou trasu související s uzavírkou sil. II/128 v Lukavci, dojde i k úpravě dopravního značení 

(je-li v rozporu).   

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 této žádosti o povolení uzavírky sil. II/128 v Lukavci v 

v úseku od křiž. se sil. III/1287 směrem na Pacov z důvodu provádění stavebních prací na stavbě 



Č.j. MP/10180/2021/OD/Pa str. 4 

„II/128 Lukavec – obchvat“ v termínu od 00:01 hodin 16.8.2021 – do 23:59 hodin 31.10.2021 

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):  

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Myslotínská 1887, 393 01 

Pelhřimov  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 

Praha 5  

Městys Lukavec, náměstí Sv. Václava 67, 394 26 Lukavec  

Obec Salačova Lhota, Salačova Lhota 32, 395 01 Pacov  

Obec Čáslavsko, Čáslavsko 21, 395 01 Pacov  

Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec 

Obec Mezilesí, Mezilesí 14, 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.  

 

Marie Papežová  

zástupce vedoucího odboru dopravy 

 „otisk úředního razítka“  

 

               

Příloha: situační snímek s vyznačením uzavírky a nařízení objížďky 

   stanovení MěÚ Pacov, odboru dopravy ze dne 9.8.2021   

    stanovení MěÚ Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 9.8.2021  

  

Obdrží: 

dle rozdělovníku datovou schránkou  

Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu:  

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod, IDDS: amx5p38, zastoupený společností Dopravní 

značení MŠ, s.r.o., IDDS: ti29eiw 

  

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní 

komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní komunikace, po niž je vedena objížďka):  

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

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

 

Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž zastavěném 

území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka):  

Městys Lukavec, IDDS: daubcw8 

Obec Salačova Lhota, IDDS: 22xayci 

Obec Čáslavsko, IDDS: jxwb6vv 

Městys Načeradec, IDDS: d6sbqju 

Obec Mezilesí, IDDS: yv5av3c 
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Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích:  

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: 

x9nhptc 

Policie ČR, DI, IDDS: 2dtai5u 

 

Další dotčené orgány:  

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zbjbfmb 

Ostatní na vědomí:  

ICOM transport a.s., IDDS: kpvehdw 

ICOM transport a.s., IDDS: kpvehdw 

Dřevozpracující družstvo, IDDS: pijcd56 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu 

 

Dále na vědomí:  

obce, správce komunikace a dotčené orgány, jichž se nově navržená objízdná trasa nedotkne: 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, IDDS: cadk8eb 

Město Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  

Obec Těchobuz, IDDS: t5tbj4h 

Obec Smilovy Hory, IDDS: fasanht 

Město Mladá Vožice, IDDS: kpxbcqh 

Obec Vilice, IDDS: we7ajs7 

Obec Běleč, IDDS: 7wjajvb 

Městský úřad Tábor, odbor dopravy, IDDS: 5zrb8iz 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: 

eb8ai73 
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