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4. května 2017

DATUM:

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství pověřený výkonem státní správy
ve věcech místních komunikací dle §40 odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997Sb., 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 28.4.2017 podala společnost

D a M Pospíšil s.r.o., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, IČ 261 48 960
(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 místní komunikace ul. Braunova v Kutné Hoře části Hlouška z důvodu
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu
stavebních prací – obnova kanalizace, dle přiložené situace v tomto rozsahu:
1. Uzavřený úsek :

uzavírka místní komunikace ul. Braunova
v Kutné Hoře části Hlouška od křižovatky
ul. Jeneweinova po křižovatku s ul. Pod Valy

2. Rozsah uzavírky:

úplná

3. Termín uzavírky:

ode dne 6.6.2017 do dne 30.6.2017

4. Délka objížďky:

cca 150m

II. N A Ř I Z U J E
objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se
stanovenou objízdnou trasou:

-
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Objízdná trasa je stanovena po místní komunikaci ul. Jeneweinova, dále po místních
komunikacích ul. Olivova, Pod Valy v Kutné Hoře části Hlouška, objízdná trasa je
obousměrná;
za následujících podmínek:
1. Dopravní značení:

podle schématu dopravního značení, stanoveného odborem dopravy
a silničního hospodářství Městského úřadu v Kutné Hoře dle zákona č.361/2000Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů naše
zn.:MKH/028453/2017/02 pod č.j. MKH/028507/2017 ze dne 2.5.2017
zpracovaného dle
odsouhlaseného DIO KŘ Policie Středočeského kraje DI Kutná Hora č.j. KRPS-137456-1/ČJ2017-010506 ze dne 27.4.2017.

2. Odpovědná osoba: Jan Pospíšil, tel.: 702043054 jednatel společnosti D a M Pospíšil s.r.o.,
Kutná Hora, Ku Ptáku 387, IČ 261 48 960
3. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

4. O uzavírce budou vyrozuměni všichni majitelé a uživatelé objektů v uzavřeném úseku. V případě
potřeby bude umožněn vjezd záchranné zdravotní službě a vozům požární ochrany.
5. Na začátku a konci uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název,
objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.).
6. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně dlouhou dobu.
7. Pokud dojde ke změně termínu uzavírky 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
a dopravce, resp. dopravní úřad.
8. Instalaci a potřebnou manipulaci s dopravním značením bude zajišťovat žadatel na vlastní
náklady podle návrhu schváleného KŘ Policie Středočeského kraje DI Kutná Hora a odpovídá za
jeho stav po dobu trvání uzavírky.
9. Žadatel požádá o provedení kontroly instalovaného dopravního značení ze strany DI Policie.
10. Orgány Policie mají právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí.
11. Odboru dopravy MěÚ Kutná Hora zůstává právo uvedené podmínky doplnit, bude-li to vyžadovat
veřejný zájem.
12. V prostoru stavby a v přilehlých ulicích musí být zajištěn svoz odpadů z popelnic a kontejnerů od
jednotlivých čísel popisných. Žadatel před zahájením prací kontaktuje svozovou firmu MVE
PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav.
13. Úplnou uzavírkou nebude ovlivněno provozování MHD Kutná Hora.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 zák.č.500/2004 Sb.,
správního řádu) ve znění pozdějších předpisů.
- D a M Pospíšil s.r.o., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, IČ 261 48 960
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní
delikt podle § 42b zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
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Odůvodnění:
Úplná uzavírka místní komunikace ul. Braunova v Kutné Hoře části Hlouška byla povolena na
základě žádosti žadatele ze dne 28.4.2017 z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu po dobu stavebních prací z důvodu obnovy kanalizace s předchozím souhlasem KŘ Policie
Středočeského kraje DI Kutná Hora (č.j.: KRPS-137456-1/ČJ-2017-010506) a vlastníka dotčené
místní komunikace Města Kutná Hora (č.j.:MKH/028334/2017/INV TEC/POJ). Žadatel předložil
souhlas vlastníků komunikací po kterých je vedena objízdná trasa správce a zároveň zástupce
vlastníka silnice III. třídy - Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přís. org
(905/17/KSUS/KHT/Rys, Ev.č. 7590/2017 ze dne 21.2.2017). Na základě výše uvedeného bylo
rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Účastníci řízení:
Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do l5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5 PSČ 150 21
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.

V Kutné Hoře dne 4. května 2017
Markéta Dlouhá
referent pro silniční hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

-4Obdrží:
účastníci(dodejky)
- D a M Pospíšil s.r.o., Kutná Hora, Ku Ptáku 387, IČ 261 48 960
- Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora PSČ 284 01
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

dotčené orgány státní správy:
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora,
Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

na vědomí:
- ÚSZS SčK, Oblast Benešov - Kutná Hora, IDDS: wmjmahj
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

