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

Adr.: Syner VHS Vysočina, a.s., na Hranici 14, 586 01 Jihlava
Naše značka: OD/18/7885/KOM/Uz
2018

Věc:

Vyřizuje: Jáglová t. 481 366 869

V Turnově: 07 .03.

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, § 39
vyhlášky MD č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

povoluje
na základě žádosti, kterou podala spol. Syner VHS Vysočina, a.s., na Hranici 14, 586 01 Jihlava,
IČO: 25183052 částečnou a úplnou uzavírku silnice na části místní komunikaci č. 1251 v k.ú.
Ohrazenice z důvodu stavby, akce „Turnov -Vesecko – Ohrazenice – zásobování pitnou vodou“
na místní komunikaci p.č. 906/2 a místní komunikaci p.č. 1251, v Ohrazenicích, k.ú.
Ohrazenice, dle jednotlivých úseků za těchto podmínek:
1) Na části místní komunikace č. 906/2, č. 1251– v k.ú. Ohrazenice bude provedena:
Částečná a úplná uzavírka
v termínu ode dne 19.2.2018 do 31.6.2018
2) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, dle ustanovení § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

3) Uzavírka bude ze strany žadatele v dostatečném časovém předstihu oznámena písemně všem
vlastníkům nemovitostí dotčených touto uzavírkou.

4) Výkopy budou řádně zajištěny proti náhodnému pádu osob v souladu s obecně závaznými
předpisy pro provádění stavebních prací.
Souběžně bude v trase výkopu postupně prováděn zásyp, zhutnění a provizorní zprůjezdnění
těchto jednotlivých pracovních úseků v trase stavebních prací při rekonstrukci kanalizace,
vodovodu až do konečných povrchových úprav.
Pěší provoz bude zachován, v případě nutnosti přesměrován vždy podle pohybu
pracovního místa zvláštního užívání. Bezprostředně uzavřený úsek komunikace bude
opatřen zábranami.
5)Pracovní místo při provádění stavebních prací bude přechodně označeno dle stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích čj.: OD/18/5665/KOM ze dne
22.2.2018, 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-16603-1/ČJ-2018—181106 -03 ze dne 15.2.2018.
Dopravní opatření po dobu realizace:
-

na MK 906/2 v k.ú. Ohrazenice – částečná uzavírka, umístění dopravního značení a
dopravního zařízení v obci v rozsahu podle schémat B/2 z TP 66, dle návrhu.
na MK 1251 v k.ú. Ohrazenice – úplná uzavírka, umístění dopravních značek č.
B1+E13 „MIMO VOZIDEL STAVBY“ + světla S07 a dopravních značek š. IP10,
dle návrhu.

Uzavírka bude omezena na nejkratší možnou dobu. Bude umožněn přístup k sousedním
nemovitostem.

7) Po pominutí důvodu pro tuto částečnou uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny
dopravní značky a zařízení označující tuto uzavírku a provoz na silnici bude plně obnoven.

8) Odpovědnou osobou za průběh akce je za žadatele stavbyvedoucí Syner VHS Vysočina,
tel. 606 636 738.

Odůvodnění
Dne 12.2.2018 podala spol. . Syner VHS Vysočina, a.s., na Hranici 14, 586 01 Jihlava,
IČO: 25183052 žádost o částečnou a úplnou uzavírku silnice na části místní komunikaci č.
1251 v k.ú. Ohrazenice z důvodu stavby, akce „Turnov -Vesecko – Ohrazenice – zásobování
pitnou vodou“ na místní komunikaci p.č. 906/2 a místní komunikaci p.č. 1251, v Ohrazenicích,
k.ú. Ohrazenice, dle jednotlivých úseků.
Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností a souhlasu vlastníka
komunikace rozhodl silniční správní úřad tak, jak shora ve výroku 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, v platném znění, ve znění
pozdějších předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru
Doručí se :

--------------Účastníci řízení :

Syner VHS Vysočina, a.s., na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČO: 25183052 (dle § 27 odst. 1
správního řádu – do vl. rukou nebo DS )
Obec Ohrazenice
Na vědomí :
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější služby Semily, dopravní
inspektorát, 513 15 Semily - DS
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

