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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 

 

 

Oznámení zahájení řízení a nařízení ústního jednání 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) 
obdržel dne 27. 06. 2016 žádost od právnické osoby SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 480 35 
599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení na základě plné moci 
společností Dopravní značení MŠ, s.r.o., Jihlava - Hruškové Dvory 74, PSČ 586 01 o povolení 
úplné uzavírky silnice první třídy I/19 v km 129,670 – 132,070 mezi obcemi Leskovice - Kámen v 
okr. Pelhřimov, v úseku od místní komunikace u obce Zlátenka až po úrovňovou křižovatku se 
silnicí III/12819 resp. 100 m za křižovatkou ve směru na Leskovice v termínu od 09. 08. 2016 do 
14. 08. 2016 z důvodu pokládky obrusné vrstvy v uzavřeném úseku silnice I/19. 
 
Objízdná trasa pro veřejnou linkovou osobní dopravu nebude dopravním značením 
vyznačena a bude vedena následovně: 
Ve směru od Pelhřimova po silnici I/19 od křižovatky se silnicí III/12920 po této silnici na silnici 
III/12919 v Leskovicích na místní komunikaci a dále po místní komunikaci na křižovatku se 
silnicí III/1296 a dále po této silnici přes Pošnou do Pacova na křižovatku se silnicí II/128 a dále 
po silnici II/128 přes Eš, kde se napojí na silnici I/19 a dále po silnici I/19 přes Kámen na silnici 
III/01925 do Vysoké Lhoty, kde bude umožněno bezpečné otáčení  
 
V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávky „Zlátenka“ na zastávku „Vysoká 
Lhota, rozc. 1.0“ 
 
Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t bude vedena obousměrně: 
Ve směru od Tábora bude provoz veden od křižovatky silnic I/19 a II/129 po silnici II/129 přes 
Cetoraz do Pacova na křižovatku silnic II/129 a III/1296 dále po silnici III/1296 přes Pošnou na 
křižovatku s místní komunikací v Leskovicích a dále po místní komunikaci na silnici III/12819 a 
III/12920 v Leskovicích kde se napojí na silnici I/19; křižovatka silnic I/19 a III/12920 bude řízena 
kyvadlově světelnou signalizací (cca 250 m); délka objízdné trasy 17,5 km 
Ve směru od Obrataně a Věžné bude provoz veden od křižovatky silnic I/19 a II/128 po silnici 
II/128 přes Eš na křižovatku silnic II/129 a II/128 v Pacově, kde se napojí na objízdnou trasu pro 
vozidla do 7,5 t 
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Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t bude vedena obousměrně: 
Ve směru od Tábora bude provoz veden od křižovatky silnic I/19 a II/129 po silnici II/129 přes 
Cetoraz, Pacov, Hořepník na křižovatku se silnicí II/112 a dále po silnici II/112 přes Křelovice, 
Červenou Řečici na křižovatku se silnicí I/19 u obchvatu obce Pelhřimov, kde se napojí na silnici 
I/19 a dále po silnici I/19 přes Čížkov k uzavřenému úseku; délka objízdné trasy 37,6 km 
Ve směru od Obrataně a Věžné bude provoz veden od křižovatky silnic I/19 a II/128 po silnici 
II/128 přes Eš na křižovatku silnic II/129 a II/128 v Pacově, kde se napojí na objízdnou trasu pro 
vozidla nad 7,5 t 
 
V rámci uzavírky dojde k dočasnému přemístění zastávek linkové autobusové dopravy.  
Žadatel o uzavírku nejpozději na jednání doloží souhlas dotčeného dopravního úřadu 
s přemístěním zastávek linkové osobní dopravy.  
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno 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 

 
o z n a m u j e 

všem známým účastníkům řízení zahájení 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. 
Ve smyslu § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje v této věci silniční správní úřad ústní jednání, 
které se bude konat 

7. července 2016 (čtvrtek) v 10:00 hodin  
v zasedací místnosti C 3.27 Krajského úřadu Kraje Vysočina  

 
Podle § 36 odst. 1 správního řádu mohou účastníci předmětného řízení činit své návrhy 
nejpozději na tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor 
dopravy a silničního hospodářství dává účastníkovi možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu 
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. 
Správní orgán poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré skutečnosti a návrhy uplatnili u 
správního orgánu I. stupně, protože dle ustanovení § 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. 
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. 
Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V případě 
právnické osoby předložit doklad opravňující k jednání.  
    
 
Otisk úředního razítka 
 
Iveta Hájková 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Žadatel dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Metrostav a.s., IČO: 000 14 915, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 v zastoupení na 
základě plné moci společností Dopravní značení MŠ, s.r.o., Jihlava - Hruškové Dvory 74, PSČ 
586 01 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní 
komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České 
Budějovice 
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, Vožická 8107,390 41 Tábor 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích (provozovatel 
dráhy, jelikož jde o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha) 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty České Budějovice, 
Nádražní 12, 370 21 České Budějovice 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obce, na jejichž 
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka): 
Obec Čížkov, Čížkov 53, 393 01 Pelhřimov 
Obec Leskovice, Leskovice 51, 39414 Leskovice 
Obec Kámen, Kámen 2, 394 13 Kámen u Pacova 
Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň 
Obec Cetoraz, Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz 
Město Pacov, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
Obec Hořepník, Nám. Prof. Bechyně 79, 39421 Hořepník 
Obec Křelovice, Křelovice 67, 39445 Křelovice u Pelhřimova 
Město Červená Řečice, Červená Řečice 19, 39446 Červená Řečice 
Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 
Obec Eš, Eš 41, 395 01 Pacov 
Obec Pošná, Pošná 51, 395 01 Pacov 
 
Dále obdrží dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (Policie ČR, je-li 
objízdná trasa vedena po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové 
komunikaci):   
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov + OSDP Jihlava 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní 
inspektorát Tábor, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor 
 
K jednání jsou dále zváni: 
Obec Zlátenka, Zlátenka 11, 395 01 Zlátenka 
Krajský úřad Jihočeského kraje, ODSH, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice 1 
Městský úřad Tábor, odbor dopravy, Žižkovo nám. 2/2, 39015 Tábor 1 
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská ul., 393 01 Pelhřimov 
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 77/255, 370 21 České Budějovice 
ADLP, s.r.o., Dobrovodská 2284, 37006 České Budějovice 
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 58732 Jihlava 
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 37001 České Budějovice 
ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, 38601 Strakonice 
Tourbus, a.s., Opuštěná 227/4, 602 00 Brno, 
STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno 
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