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ROZHODNUTÍ
UZAVÍRKA
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 uzavírku podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 4.8.2017 podal(a)
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, IČ: 464 03 523, Jakubská 1,
284 01 Kutná Hora, zast. panem Ing. Janem Picpauerem, nar. 5.6.1974, trvale bytem
Škrovád 98, 538 21 Slatiňany,
(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

P O V O L U J E
úplnou uzavírku místní komunikace Havlíčkovo náměstí v Kutné Hoře z důvodu provádění
stavebních prací při opravě kostela sv. Jakuba, v tomto rozsahu:
1.

Uzavřený úsek:

2.
3.

Délka uzavírky:
Délka objížďky:

místní komunikace Havlíčkovo náměstí, severní strana kostela
sv. Jakuba.
cca 60 m
objízdná trasa není stanovena

za následujících podmínek:
1. Doba trvání uzavírky je stanovena v termínu:
dne 22.8.2017.
2. Dopravní značení: podle stanovení přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem Kutná
Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 7.8.2017, spis.zn.:
MKH/050631/2017/02 (č.j. MKH/050632/2017).
3. Odpovědná osoba: Milan Marek, tel.: 603 428 067, LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
4. Instalaci a potřebnou manipulaci s dopravním značením bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady
podle návrhu schváleného KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
5. Po celou dobu prací musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců po přilehlém chodníku.
Za tímto účelem musí být určen dostatečný počet náležitě poučených osob schopných v případě
potřeby řídit silniční provoz a usměrňovat chodce
6. Orgány KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora mají právo kontroly a určení dalších
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doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí.
7. Dopravní obslužnost: uzavřená komunikace není využívána k dopravní obsluze.
8. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
9. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo tyto
podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.
10. 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.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, IČ: 464 03 523, Jakubská 1,
284 01 Kutná Hora
Odůvodnění:
Žadatel dne 4.8.2017 podal žádost o úplnou uzavírku místní komunikace - Havlíčkovo nám. v Kutné
Hoře, na severní straně kostela sv. Jakuba. Důvod uzavírky je provádění stavebních prací – oprava
kostela sv. Jakuba, umístění mobilního jeřábu.
K žádosti byl přiložen souhlas vlastníka místní komunikace, tj. uzavřené komunikace – Město Kutná
Hora, odvor investic, technické oddělení (Č.j. MKH/050140/2017/INV TEC/VED ze dne 4.8.2017)
Žádost obsahovala vyjádření Policie České republiky (č.j.: KRPS-244637-1/ČJ-2017-010506 ze dne
3.8.2017).
Zdejší silniční úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že úplnou uzavírku provozu.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Město Kutná Hora
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 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.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní
delikt podle § 42b zákona o pozemních komunikacích s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Kateřina Křížová
referent silničního hospodářství
Obdrží:
Účastníci řízení:
 Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, IČ: 464 03 523, Jakubská 1,
284 01 Kutná Hora, zast. panem Ing. Janem Picpauerem, Škrovád 98, 538 21 Slatiňany
 Město Kutná Hora, odbor investic – technické oddělení
 Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
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ÚSZS StčK oblast Benešov, Kutná Hora, IDDS: wmjmahj
Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, IDDS: f3ahpz8

Situace:
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