Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 871 fax.: 481 366 888
e-mail: p.vanatko@mu.turnov.cz

Adr.:
SAVOZ s.r.o., IČ: 25959212, U Kamene 1266, 506 01 Jičín
Naše značka : OD/18/7331/vOD

Vyřizuje: Vaňátko t. 481 366 871

V Turnově : 22.2.2018

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

povoluje
na základě žádosti, kterou podala společnost SAVOZ s.r.o., IČ: 25959212, U Kamene 1266, 506 01
Jičín, úplnou a částečnou uzavírku silnice III/2797 a II/610 v Turnově, Ohrazenicích a Přepeřích,
z důvodu výstavby vodohospodářských sítí dle předložené situace za těchto podmínek:
1) Na silnici III/2797 v Turnově a Ohrazenicích (ul. Nádražní) v úseku od křižovatky se silnicí
III/28728 v Turnově po křižovatku se silnicí III/28729 v Ohrazenicích bude provedena
úplná uzavírka
ode dne 5.3.2018 do 15.6.2018
Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici I/10, I/35.
Organizace autobusouvé dopravy:
a) Meziměstské autobusy směr Lažany Čtveřín pojedou obousměrně přes obec Ohrazenice po
silnici III/28728 a III/28729 a využijí zastávky Turnov, odb. Přerpeře,, Turnov II, Fučíkova, Ohrazenice,
školka, Ohrazenice pod hřbitovem a Ohrazenice náves.
b) Všechny spoje ve směru na Liberec a Prahu pojedou Fučíkovou ulici, obslouží zastávky Turnov,
odb. Přerpeře,, Turnov II, Fučíkova a u společnosti Antolin najedou na silnici I/10, I/35.

c) Spoje od Liberce a Prahy pojedou přes obec Ohrazenice po silnici III/28729 a III/28728 pouze
pokud budou mít v uzavřeném úseku zastávku. Náhradní zastávka bude Turnov, Fučíkova.
d) Ostatní spoje pojedou po objízdné trase tedy směr křižovatka u Kudrnáčových hodin.

2) Na silnici III/2797 v Ohrazenicích v úseku od křižovatky se silnicí III/28729 po
křižovatku se silnicí III/01016 bude provedena
částečná uzavírka

ode dne 16.6.2018 do 31.7.2018
Provoz bude řízen světelnými signály v jednom jízdním pruhu.

3) Na silnici II/610 v Přepeřích v úseku kolem návse bude provedena
částečná uzavírka

ode dne 16.6.2018 do 31.7.2018
Provoz bude řízen světelnými signály v jednom jízdním pruhu.
4) Uzavírka bude ze strany žadatele v dostatečném časovém předstihu oznámena písemně všem
vlastníkům nemovitostí dotčených touto uzavírkou a bude omezena časově na nejkratší dobu.
5) Pracovní místo uzavřeného úseku místní komunikace bude řádně označeno dopravním
značením.
6) Dopravní značení uzavírky zajistí žadatel o uzavírku, dle stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci čj. OD/ ze dne 27.2.2018, která je pro žadatele nedílnou součástí
tohoto povolení.
7) Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny dopravní značky
a zařízení označující tuto uzavírku a provoz na místní komunikaci bude obnoven.
8) Odpovědnou osobou za průběh akce je stavbyvedoucí pan Jan Tauchman, Smetanova 1366,
Lomnice nad Popelkou, tel. 774663753.

Odůvodnění
Dne 8.12.2018 podala společnost SAVOZ s.r.o., IČ: 25959212, U Kamene 1266, 506 01 Jičín, žádost o
úplnou a částečnou uzavírku silnice III/2797 a II/610 v Turnově, Ohrazenicích a Přepeřích, z důvodu
výstavby vodohospodářských sítí dle předložené situace.

Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností, souhlasu vlastníka
komunikace rozhodl silniční správní úřad tak, jak shora ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 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

Příloha pro žadatele:
Stanovení dopravního značení

Doručí se :
Účastníci řízení :
SAVOZ s.r.o., IČ: 25959212, U Kamene 1266, 506 01 Jičín, (dle § 27 odst. 1 správního řádu – do vl.

rukou nebo DS)
Město Turnov, zast. Městským úřadem Turnov, odborem dopravním, Ant. Dvořáka 335, 511 22
Turnov ( dle § 27 odst. 2 správního řádu – na doručenku nebo DS)
Obec Ohrazenice ( dle § 27 odst. 2 správního řádu – na doručenku nebo DS)

Obec Přepeře ( dle § 27 odst. 2 správního řádu – na doručenku nebo DS)
Dotčený orgán státní správy :
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější služby Semily,
dopravní inspektorát - DS
Na vědomí (DS nebo email):
Zdravotnická záchranná služba LK, operační středisko Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov DS
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec – DS
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, dopravní obslužnost

BusLine LK s.r.o.
ČSAD Liberec, a.s.
BusLine KHK s.r.o.
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
František Pytlík
KAD,spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
RETROBUS, s.r.o.
Zlatovánek spol. s r.o.

