ODBOR DOPRAVY
ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz
Číslo jednací:
MHB_DOP/3090/2021/JBAR

Vyřizuje
Bárta Jiří, 569 497 319

Datum
9.4.2021

Oznámení zahájení řízení
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40
odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 9.4.2021 žádost právnické osoby - Dvořáková - stavební
firma s.r.o., IČO 08776270, Dvorce 62, 580 01 Kyjov, zastoupené na základě plné moci zaměstnancem Bc.
Jakubem Krupincem - o povolení úplné uzavírky provozu na silnici III/3507 v km 5,020-5,086 (v délce 66m)
v obci Havlíčkova Borová, v ul. Havlíčkova v úseku cca od č.p. 67 k č.p. 122, v době od 6:00 hod. dne
10.5.2021 do 18:00 hod dne 27.5.2021, z důvodu propojení kanalizace v rámci realizace stavby „Havlíčkova
Borová splašková kanalizace a ČOV - propojení kanalizace". Pro objízdnou trasu této uzavírky bude využito
značené objízdné trasy pro uzavírku silnice I/19 mezi obcemi Přibyslav - Havlíčkův Brod (Pohled, Simtany Stříbrné Hory). Objízdná trasa bude vedena rozdílně pro vozidla do 7,5t a nad 7,5t. Pro vozidla nad 7,5t bude
objízdná trasa vedena po silnici I/19 z Přibyslavi do Žďáru nad Sázavou a dále po silnici I/37 do Ždírce nad
Doubravou a to obousměrně. Pro vozidla do 7,5t bude objízdná trasa vedena po silnici II/351 z Přibyslavi do
České Bělé a dále po silnici I/34 do Ždírce nad Doubravou a to obousměrně. Objízdná trasa pro BUS bude
vedena z Havlíčkovy Borové po silnici III/35013 směr Vepřová na silnici II/350 směrem na Modlíkov a dále
na silnici III/3507 do Modlíkova a zpět.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen správní řád).
Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, silniční správní úřad

oznamuje
všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle
ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích.
Podle ustanovení § 38 správního řádu, máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu.
Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě
navrhnout jejich doplnění. Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do
20.4.2021. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. K později uplatněným námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru
dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod v pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hod. v jiné dny po
telefonické domluvě s vyřizujícím pracovníkem.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré skutečnosti a návrhy uplatnili u správního orgánu I. stupně,
protože dle ust. § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným
v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které
účastník nemohl uplatnit dříve.
Dle § 30 správního řádu, jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem, podle
zvláštního zákona. Každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.
Dle § 33 správního řádu, si účastník může zvolit zmocněnce, který se prokazuje písemnou plnou mocí.
Dle § 36 odst. 4 správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a
z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Dále žádáme, aby byl nejpozději do 20.4.2021 předložen žadatelem souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si
uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.
Bárta Jiří
referent úseku
dopravy a pozemních komunikací
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Obdrží:
účastníci (doručenky)
Dvořáková - stavební firma s.r.o., IDDS: h7wjs6r
Kraj Vysočina, zastoupený majetkovým správcem tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
IDDS: 3qdnp8g
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Městys Havlíčkova Borová, IDDS: qccbee8
Obec Modlíkov, IDDS: fykbmmb
Obec Malá Losenice, IDDS: f3eaqkc
Město Přibyslav, IDDS: gw6bqx4
Obec Žižkovo Pole, IDDS: psmayej
Městys Česká Bělá, IDDS: ywtbfy6
Město Ždírec nad Doubravou, IDDS: kg2bqmn
Městys Krucemburk, IDDS: 4swbdbk
Městys Vojnův Městec, IDDS: ekebmfp
Město Žďár nad Sázavou, IDDS: ybxb3sz
Obec Hamry nad Sázavou, IDDS: w47av8k
Obec Sázava, IDDS: qjcap62
Obec Nové Dvory, IDDS: ssebtgn

dotčené orgány
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy, IDDS: 94ubfm7
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, IDDS: ybxb3sz
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Žižkova č.p. 57, 587 33 Jihlava
ostatní
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt

