Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888
e-mail: s.kupec@mu.turnov.cz

Adr.: Zach Vladimír, Kmochova 3156/33, 400 11 Ústí nad Labem
Naše značka: OD/12/77641/KOM /KUS/Uz

Vyřizuje: Kupec t. 481 366 869

V Turnově: 15.8.2012

Věc:
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Turnov, odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40
odst. 4, písm a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s
ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 39 vyhlášky
MD č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
p o v o l u je
na základě žádosti, kterou podala společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská
68, 602 00 Brno, IČ 25317628 úplnou uzavírku silnice III/01016 v obci Ohrazenice, k.ú. Ohrazenice u
Turnova z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci mostu ev. č. 01016-2 v rámci stavby, akce
„ III/01016 Ohrazenice, rekonstrukce mostu ev. č. 01016-2“ v úseku dle předložené situace za těchto
podmínek:
1) Na silnici III/01016 ve výše uvedené místě bude provedena :
úplná uzavírka
ode dne 20.8.2012 do dne 30.11.2012
2) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení

uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
3) Dopravní značení bude umístěno dle příslušného předpisu TP 65. Uzavřený úsek bude osazen DZ č.
Z2 + B1.
4) Objízdná trasa bude označena DZ IS 11b,c. Pracovní místo při provádění stavebních prací a objízdná
trasa bude přechodně označena dle stanovení přechodné úpravy provozu na silnici čj.: OD/12/77641
/KOM/KUS/Dz ze dne 15.8.2012, které je nedílnou součástí tohoto povolení a dle předchozího
písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější
služby Semily, dopravní inspektorát čj. KRLP-83203/ČJ-2012-181106 ze dne 14. srpna 2012 a dle
předchozího písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územní
odbor vnější služby Liberec, dopravní inspektorát čj. KRLP-429-330/ČJ-2012-180506 ze dne 14. srpna
2012 .
5) Objízdná trasa bude vedena obousměrně z obce Ohrazenice po silnici III/2797 přes obec Čtveřín

6) Autobusová osobní linková doprava:
Uzavírkou budou dotčeny spoje veřejných autobusových linek č. 540 030 (spoj 3) dopravce
ČSAD Liberec, a.s. č. 670 309 (spoj 12), č. 670 363 ( 10 spojů) a 670 367 (spoj 3) dopravce BusLine a.s.
a zastávky Lažany a Čtveřín, Doubí, škola.
Dotčené spoje povedou ve stávající trase po silnici III/2797 od Doubí a dále po silnici III/01016
do Lažan, kde se po MK u obecního úřadu otočí a pojedou zpět na silnici III/2797 přes Čtveřín a

Ohrazenice a dále po stávající trase.
Spoje 670 363/10 a 12 nebudou dopravně obsluhovat zastávky Čtveřín, Doubí, škola a Lažany a
pojedou od Doubí přímo po objízdné trase tj. silnici III/2797.
Cestující veřejnost bude dopravcem informována o změnách autobusové osobní linkové dopravy
u výše uvedených spojů veřejných autobusových linek ( viz. vyjádření Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru dopravy čj.: KULK 51535/2012/280.8/Sa ze dne 2. srpna 2012 ).
7) V místě rekonstrukce mostu bude vybudován koridor pro bezpečný pěší provoz stavbou.
8) O uzavírce bude zajištěna v místě obvyklým informovanost veřejnosti.
9) Skutečné zahájení a ukončení uzavírky bude prokazatelně oznámeno odpovědnou osobou Městskému
úřadu Turnov, odboru dopravnímu e-mailem popř. telefonicky: s.kupec@mu.turnov.cz, mobil 607 807
782; Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o.: jiri.medek@ksslk.cz, vedoucí ÚTSO Východ p.
Medek tel. 481 382 800-26, Zdravotnické záchr. službě LK, operační stř. Turnov, ul. 28. října 1000,
Turnov tel. 481 319 222 ( 211 ) a Hasičskému záchr. sboru LK, Barvířská 29/10, Liberec ( HZS Turnov
tel. 950 486 111 ).
10) Dopravní značení uzavírky zajistí za žadatele Zach Vladimír zastupující spol. Signál, Dopravní
značení spol. s.r.o., U Cukrovaru 6, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 25423037, dle stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici, která je pro žadatele nedílnou součástí tohoto povolení.
11) Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny dopravní značky a
zařízení označující tuto uzavírku a provoz na silnici bude obnoven.
12) Odpovědnou osobou za žadatele a průběh akce je Šulc Marek, tel 602 100 967 FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno .
O d ů v o d ně n í
Dne 2.8.2012 podala společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68,
602 00 Brno, IČ 25317628, kterou v řízení zastupuje za spol. Signál, Dopravní značení spol.
s.r.o., U Cukrovaru 6, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 25423037 Zach Vladimír, nar. 16.08.1954,
Kmochova 3156/33, 400 11 Ústí nad Labem žádost o povolení úplné uzavírky silnice III/01016 v

obci Ohrazenice, k.ú. Ohrazenice u Turnova z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci mostu
ev. č. 01016-2 v rámci stavby, akce „ III/01016 Ohrazenice, rekonstrukce mostu ev. č. 01016-2“ v úseku
dle předložené situace
Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností, souhlasu vlastníka komunikace
rozhodl silniční správní úřad tak, jak shora ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec podáním, učiněným prostřednictvím Městského úřadu
Turnov, dopravního odboru.
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto
rozhodnutí odkladný účinek.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru
Příloha pro žadatele
Stanovení dopravního značení

Doručí se:
Účastníci řízení :

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, zastupuje za spol. Signál,
Dopravní značení spol. s.r.o., U Cukrovaru 6, 400 07 Ústí nad Labem, Zach Vladimír,
Kmochova 3156/33, 400 11 Ústí nad Labem ( dle § 27 odst 1 správního řádu – do vl. rukou nebo
DS)
Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
(dle § 27 odst 2 správního řádu – na doručenku nebo DS)
Obec Čtveřín
Obec Lažany
Obec Ohrazenice

Dotčený orgán státní správy :
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější služby Semily, dopravní
inspektorát - DS
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější služby Liberec, dopravní
inspektorát - DS
Na vědomí :
Zdravotnická záchranná služba LK, operační stř. Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov - DS
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec - DS

Busline a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily - DS
ČSAD Liberec, a.s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI – roman.martinec@csadlb.cz
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu642/2a, 461 80 Liberec 2

