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POVOLENÍ UZAVÍRKY
Ev. č. 10/2022

Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 5 písm. b) 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 podle § 24 zákona o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, kterou dne 13.4.2022 podal účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
Táborské elektromontáže s.r.o., IČ: 04627539, Hromnice č.p. 186, 330 11 Hromnice
v zastoupení: Ing. Aleš Roh– oprávněná osoba
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, po předchozím souhlasu DI Policie ČR KŘ
Tábor a po udělení souhlasu vlastníka komunikace, která má být uzavřena a po projednání s
vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, po projednání s obcí, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, rozhodl podle § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a

I.povoluje
úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy 11c, 3c, 39c a místní
komunikace IV. třídy 42d, 16d, 43d
v délce 0,200km z důvodu stavebních prací:

Mladá Vožice k VN Školka Pacovská
Mladá Vožice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. v KN 1072/3, 1174/1, 1072/108, 1254/1 a 1227/1 v
katastrálním území a obci Mladá Vožice (dále jen "uzavírka") v ulici Jana Jeníka z Bratřic, Milady
Jungmanové, Josefa Bricha, 17. listopadu v době od 19.4.2022 do 31.5.2022.
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druh uzavírky: úplná uzavírka v ulicích Jana Jeníka z Bratřic, Milady Jungmanové, Josefa
Bricha, 17. listopadu. Nebude umožněn průjezd vozidlům IZS.
délka uzavřeného úseku: cca 0,200km
doba trvání uzavírky: od 19.4.2022 (úterý) 08:00hod do 31.5.2022 (úterý) do 24:00hod
vedení pravidelné autobusové dopravy: Veřejná autobusová doprava není záměrem dotčena.

II. Objízdná trasa příslušným silničním správním úřadem
není nařízena.

Pro uzavírku stanoví silniční správní úřad tyto podmínky:
1. Předmětný úsek místní komunikace smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto
rozhodnutím (19.4.2022 do 31.5.2022). Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení
termínu uzavírky.
2. Žadatel zajistí, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
3. Uzavírku zabezpečí žadatel. Žadatel osadí dopravní značení a zařízení způsobem, který
odsouhlasila na základě jeho návrhu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Tábor dne 31.5.2021 vedené pod č.j. KRPC-787517/čj-2021-020806, ve smyslu vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Na označení uzavírky bude uvedena též doba trvání uzavírky. DI Policie
ČR KŘ Tábor zůstává právo kontroly značení a právo stanovení příp. dalších podmínek
upřesňujících a doplňujících toto rozhodnutí po celou dobu trvání uzavírky.
4. Uzavírka bude rozdělena do etap po max. stometrových úsecích.
5. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky a za řádný stav a údržbu
v celém průběhu uzavírky.
6. Průchod pro pěší musí být zajištěn. Po dobu trvání uzavírky zajistí žadatel bezpečný provoz
pěších v uzavřeném úseku a omezený příjezd obyvatel k nemovitostem. Provoz pěších bude
sjednocen na jeden chodník. V případě překopů budou přes překopy zřízeny lávky.
7. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel osazení dopravního značení dle projektové dokumentace.
8. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na stavební úřad Městského
úřadu v Mladé Vožici. Současně musí být odstraněna zařízení, označení uzavírky apod.
9. Za provádění prací zodpovídá: Ing. Aleš Roh tel.: 604 937 809
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 27 odst. (1) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád:
Táborské elektromontáže s.r.o., IČ: 04627539, Hromnice č.p. 186, 330 11 Hromnice

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 13.4.2022 žádost o povolení uzavírky místní komunikace III. třídy 11c, 3c,
39c a místní komunikace IV. třídy 42d, 16d, 43d v délce 0,200km z důvodu stavebních prací
Mladá Vožice k VN Školka Pacovská Mladá Vožice (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č.
v KN 1072/3, 1174/1, 1072/108, 1254/1 a 1227/1 v katastrálním území a obci Mladá Vožice.

Č.j. MUMV1123/2022/výst/Ru

str. 3

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 d) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného
orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4
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.
Rozhodnutí se vydává na základě podané žádosti z důvodu stavebních prací. Záměr byl předem
projednán a všichni účastníci a ostatní zúčastnění projevili souhlas, proto správní orgán ustoupil
od oznámení zahájení řízení, tedy bylo postupováno přiměřeně dle § 36 odst. 3) zákona č.
500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Záměr byl předem odsouhlasen DI Policie
ČR KŘ Tábor a dále byl udělen souhlas vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a
současně projednán s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka. Dále byl
záměr projednán s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka. Objízdná trasa nebyla stanovena, jelikož se jedná o etapovitou úplnou uzavírku, kde
může být zajištěna dopravní obslužnost po přilehlých místních komunikacích.
Silniční správní úřad posoudil podanou žádost a po shromáždění všech podkladů pro rozhodnutí a
jejich zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti lze vyhovět a povolit uzavírku.
Pro danou lokalitu nebyla nařízena objížďka, ale je možné se v dané lokalitě pohybovat po
přilehlých místních komunikacích. Žadatel však bude nucen zajistit vlastníkům nemovitostí vstup
do nemovitostí a omezený příjezd k těmto nemovitostem. Pro umožnění zásahu integrovaného
záchranného systému bude uzavírka rozdělena maximálně na 100metrové úseky.
Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou projednání
s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastníkem pozemní komunikace, po
níž má být vedena objížďka, projednání s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena
uzavírka nebo nařízena objížďka (která se shoduje s vlastníkem pozemní komunikace, na které má
být povolena uzavírka a současně vedena objížďka) a projednání s Policií České republiky.
V řízení správní orgán zkoumal okruh účastníků a na základě toho určil okruh účastníků ve smyslu
§ 27 správního řádu, tj. žadatele, vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena, po níž má
být vedena objížďka, obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka. Ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech.
Správní orgán stanovil okruh účastníků řízení, kdy mimo žadatele (Táborské elektromontáže
s.r.o., IČ: 04627539, Hromnice č.p. 186, 330 11 Hromnice) je účastníkem podle § 27 odst. (2)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Město Mladá Vožice, IČ: 00252557, Žižkov náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
Součástí spisové dokumentace jsou tyto vyjádření a souhlasy, ze kterých silniční správní úřad při
rozhodování vycházel.
-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát,
Soběslavská 2763, 390 05 Tábor vyjádření ze dne 31.5.2021 vedené pod č.j. KRPC-787517/čj-2021-020806

-

Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice usnesení Rady města
Mladá Vožice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu
– Městský úřad Mladá Vožice, stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích,
v platném znění odkladný účinek.
Nikdo nemá v návaznosti na § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nárok na náhradu
případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
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 § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů pro
fyzické osoby nebo podle § 42 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro právnické
osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku.

Ing. Blanka Malinová v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Za správnost vyhotovení: Ing. Michaela Růžičková

Ing.
Michaela
Růžičková

Digitálně podepsal
Ing. Michaela
Růžičková
Datum: 2022.04.22
14:06:20 +02'00'

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
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Příloha:
Situace

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Táborské elektromontáže s.r.o., IDDS: ugmdr7h
Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice

dotčené orgány (dodejky)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor
Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73 (vyjádření ze dne 31.5.2021 vedené pod č.j.
KRPC-787-517/čj-2021-020806)
na vědomí (dodejky)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Oblastní středisko Tábor, IDDS:
g4umvrn
Nemocnice Tábor, a.s., IDDS: hx4fc9j
COMPAG VOTICE s.r.o., IDDS: rjin9gw
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje , IDDS: cadk8eb
Městský úřad Mladá Vožice zveřejní toto rozhodnutí způsobem v místě obvyklém po celou
dobu uzavírky.

Č.j. MUMV1123/2022/výst/Ru

str. 6

Č.j. MUMV1123/2022/výst/Ru

str. 7

