
Obec Urbanov

Urbanov 50

58862 Urbanov

kraj VYSOČINA

Č.j.:
024-11

Vyřizuje/telefon:
Kotrba, starosta

V Urbanově dne:
28.03.2011

Dle rozdělovníku

Rozhodnutí
Účastníci řízení:
E.ON Servisní s.r.o., F.A.Garstnera, České Budějovice, IČ 25186213 - žadatel

Obec Urbanov
Obec Ořechov

Výrok
Obec Urbanov, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písmo c) zákona

č.1311997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 24
silničního zákona, rozhodl takto:

povoluje

žadateli - E.ON Servisní s.r.o., F.A.Garstnera, České Budějovice, IČ 25186213

uzavírku místní komunikace v obci Urbanov
v úseku: od č.p. 10 ( František Kučera) k č.p. 19 (Pavel Špaček) v délce cca 100 m

termín uzavírky: od 4.4. dol6.4 2011

délka uzavřeného úseku: 100 m

Důvod uzavírky: - rekonstrukce nízkého napětí v obci Urbanov - provádí firma E.ON Servisní s.r.o.

Navrhovaná objížďková trasa:

- objízdná trasa se nízkou vytíženost místní komunikace nestanoví,

Uzavřená pozemní komunikace bude průjezdná pro osobní automobily vždy od 16.00 odpolední do 7.00
ranní

Pro povolení uzavírky se stanovují tyto podmínky:

1) Žadatel zajistí stanovení a označení uzavírky před jejím započetím dopravním značením
stanoveným dle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odborem dopravy
Městského úřadu Telč. Žadatel zajistí udržování dopravního značení v řádném stavu po dobu
provádění prací ajeho odstranění po skončení uzavírky.

2) Obyvatelé obce budou o uzavírce informováni obvyklou cestou. Prováděcí firmě se ukládá
provést práce tak, aby max. 3 dny od zahájení uzavírky umožnila plný provoz v lokalitě, po
dobu uzavírky bude v době od 16 hod. do 07 hod. umožněn provoz osobním vozidlům.



3) Povrchová úprava bude provedena následně po ukončení prací, nejpozději do 30.4.2011.

4) Zástupcům PČR KŘkV DI Jihlava, odboru dopravy Městského úřadu Telč a orgánům obce
Urbanov zůstává vyhrazeno právo kontroly značení a je nutno respektovat případné další pokyny
těchto orgánů.

5) Zhotoviteli stavebních prací se ukládá povinnost maximálně tuto využít práce, pokud to dovolí
technologický způsob prací, provádět v prodloužených pracovních směnách.

V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto udělené povolení
podle § 24 odst. 5 silničního zákona omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Spol. E.ON Servisní s.r.o., F.A.Garstnera, České Budějovice, podala žádost o povolení uzavírky

místní komunikace v obci Urbanov ve výše uvedeném úseku pro stavební práce.

Po projednání uzavírky dle § 24 silničního zákona, dospěl silniční správní úřad k závěru, že při
dodržení stanovených podmínek je možné žádosti vyhovět a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu

Kraje Vysočina prostřednictvím Obecního úřadu Urbanov.
I

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zák. Č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, odkladný účinek.

Jiří Kotrba

starosta obce

Rozdělovník:

účastníci řízení - do vlastních rukou
E.ON Servisní s.r.o., F.A.Carslnera. České Budéjovice, lé 25186213

Obec Urbanov
Obec Orechov

DotčenÝ orgán slátní správy:
Policie cn, KŘkV-DIJih/ava (k č.j. KRPJ-/379-11éJ-20ll-/60706)
Městsky úrad Telč, odbor dopravy

Na vědomí
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61,58601 Jihlava
Hasičský záchranny sbor kraje Vysočina, územni pracoviště Jihlava, Sokolovska 2, Jih/ava
Česky červený kri: v Jih/avě - dopravní záchranná služba


