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 Ve Žlebech 5.4.2018 

 

 

   

                                                    

 

ROZHODNUTÍ  

Č.j. 10/2018                   

Vyřizuje: Vladimír Šindelář, starosta@ouzleby.cz 

                                                          

Obecní úřad ve Žlebech, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona 
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o 
pozemních komunikacích) rozhodl v řízení ve věci uzavírky ocelové lávky přes řeku Doubravu 
parcelního čísla 1027/6 katastrální území Žleby, v části s  pomístním názvem V Kopaninách. Lávka 
spojuje ostatní komunikaci parcelního čísla 370/2 katastrální území Žleby s lesním pozemkem 
parcelního čísla 345, katastrálním území Žleby. 

 

Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích  

I.       Povoluje na základě místního šetření ze dne 4.4.2018 úplnou uzavírku lávky přes řeku 
Doubravu v uvedeném úseku (polohové určení uzavřené lávky je zobrazeno na grafické 
příloze, která je součástí rozhodnutí) z důvodu havarijního a nebezpečného stavu 
ocelové konstrukce lávky. 

 

II.       Tato uzavírka se povoluje za následujících podmínek: 

1. Úplná uzavírka pro všechna vozidla i pěší chodce se povoluje za účelem ochrany 
zdraví a života občanů. 

2. Pro přístup pěších chodců na levý břeh je možné použít lávku v parku pod Zámeckým 
jezem. 

3. Doba trvání uzavírky je stanovena nepřetržitě na dobu od 5.4.2018 do 30.10.2018. 
V tomto termínu je zakázán veškerý provoz a vstup na mostní konstrukci, s výjimkou 
pověřených pracovníků určených k opravě lávky. 

4. Na konstrukci byly viditelně umístěny informační nápisy zakazující vstup na 
lávku.  
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                                                      Odůvodnění 

Dne 4.4.2018 provedl starosta obce Žleby v doprovodu zaměstnanců obce Žleby 
místní šetření za účelem zjištění stavu lávky V Kopaninách. Následně navrhl starosta 
obce okamžité uzavření lávky pro veřejnost. Schématické znázornění uzavřené lávky 
s vyznačením místa nejbližšího přechodu řeky tvoří přílohu k tomuto rozhodnutí.  

Odpovědnými osobami byli určeni statutární zástupce vlastníka lávky:  Obec Žleby, 
IČ: 00236691, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby. 

Kontaktní spojení: starosta@ouzleby.cz 

                            místostarosta@ouzleby.cz 

Zdejší silniční správní úřad na základě uvedeného rozhodl tak, že uzavírku provozu 
povolil. 

                                                            Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který o odvolání rozhodne a to 
cestou Obecního úřadu ve Žlebech, u něhož se odvolání podává. Odvolání proti 
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek.                                                               

                                                                     

Vladimír Šindelář, starosta obce Žleby. 

 

Přílohy: 

1) Schéma umístění uzavřené lávky a nejbližší náhradní přechod  

řeky v parku pod zámlem. 

  

 Účastníci řízení:  

                         Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby, IČ:00236691 

                         Na vědomí: 

                         Městský úřad v Čáslavi, Generála Eliáše 6, 286 01 Čáslav, Odbor dopravy  

                         Městská nemocnice Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav 

                         Záchranná služba Čáslav, Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav   

                         Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, U Zastávky 280, 284 01 K. Hora   

                         Policie ČR, obvodní oddělení Čáslav 

                         Povodí Labe s.p., Třešňová 1330, 286 01, Čáslav 

                         MO ČRS, Za Lihovarem, 285 61 Žleby 

                         Základní škola a Mateřská škola Žleby, Školní 190, 285 61 Žleby 
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