Obecní úřad Urbanov
Urbanov 50, 588 62 Urbanov, IČ 00286788
Dle rozdělovníku
Naše č.j.
1/2022

Oprávněná úřední osoba/tel.
Jan Zažímal,starosta obce/ 778 463 636

Urbanov
24.2.2022

Rozhodnutí
Účastníci řízení:
Obec Urbanov, Urbanov 50, 588 62 Urbanov, IČ 002 86 788 - vlastník
Dopravní značení MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01, Jihlava, IČ:27665321 - žadatel

Výrok
Obecní úřad Urbanov jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
r o z h o d l t a k t o:
povoluje
A)
podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. silničního zákona
zvláštní užívání místní komunikace v obci Urbanov
„Urbanov – oprava místní komunikace směr - Ořechov“
v období 1.3.2022 - 31.5.2022
kdy dojde k dotčení uvedené pozemní komunikace v následujícím rozsahu:
Urbanov – MK směr Ořechov
 Oprava povrchu místní komunikace v délce 200m
a
B)
podle § 24 silničního zákona
uzavírku místní komunikace Urbanov – MK směr Ořechov
z důvodu:

Oprava povrchu místní komunikace

v úseku:
termín uzavírky:

od RD č.p. 16 směrem na Ořechov
od 01.03. 2022 do 31.05.2022

délka uzavírky:

200 m

Objízdná trasa:
Vzhledem k dispozici lokality se objízdná trasa nestanoví.
Během uzavírky nedojde k dotčení zastávek veřejné linkové silniční dopravy.

1)

2)
3)
4)
5)

Pro zvláštní užívání pozemní komunikace a uzavírku se stanoví následující podmínky:
Žadatel zajistí stanovení a označení uzavírky před jejím započetím dopravním značením
stanoveným dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žadatel zajistí
udržování dopravního značení v řádném stavu po dobu provádění prací a jeho odstranění po
skončení uzavírky.
Stanovení přechodné úpravy provozu pro vyznačení uzavírky vydává Městský úřad Telč, odbor
dopravy, samostatným stanovením přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy.
Zástupcům PČR KŘkV DI Jihlava zůstává vyhrazeno právo kontroly značení a je nutno
respektovat případné další pokyny těchto orgánů.
Bezprostředně po skončení uzavírky bude odstraněno žadatelem jakékoliv přechodné dopravní
značení.
Zhotoviteli stavebních prací se ukládá povinnost maximálně tuto využít práce, pokud to dovolí
technologický způsob prací, provádět v prodloužených pracovních směnách.
Pro dostatečné zajištění BESIP bude ze strany zhotovitele možnost nasadit dostatečný počet
osob oprávněných zastavovat vozidla, tak jak to umožňuje zákon o silničním provozu.
Zodpovědnou osobou za průběh stavebních prací a uzavírky je žadatel.

V případě porušení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí rozhodne silniční správní úřad
dle § 25 odst. 3 silničního zákona o odnětí povolení.

Odůvodnění
Výše uvedený žadatel podal žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace
v Urbanově za účelem provedení stavebních prací.
Vzhledem k tomu, že po projednání žádosti podle § 24 a § 25 silničního zákona dospěl silniční
správní úřad k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno žádosti o povolení zvláštního
užívání a uzavírku pozemní komunikace v rozsahu tohoto rozhodnutí vyhovět, rozhodl po provedeném
řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Kraje Vysočina prostřednictvím Obecního úřadu Urbanov.
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Jan Zažímal
starosta obce
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník: účastníci řízení
Obec Urbanov, Urbanov 50, 588 62 Urbanov, IČ 002 86 788 – vlastník
Dopravní značení MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, IČ:27665321 - žadatel – DS (ti29eiw)
Dotčený orgán státní správy:
Policie ČR, KŘ kV – DI Jihlava (k č. j. KRPJ- 24363 / ČJ-2022-160706) - DS
Na vědomí
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p. o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava - DS
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní pracoviště Jihlava, Sokolovská 2, Jihlava - DS

