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Mstský úad Jiín
Odbor dopravy - oddlení silniního hospodáství

ul. 17. listopadu .p. 16, 506 01 Jiín
.j.:
.rozh.:
Vyizuje:
Telefon:

e-mail: doprava@mujicin.cz

MuJc/2015/18389/DOP/DuM
138
ing. Duczynski
493 545 400

fax.: 493 545 285

V Jiín dne : 13.7.2015

ROZHODNUTÍ
Oddlení silniního hospodáství odboru dopravy MÚ Jiín jako píslušný silniní správní úad
dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák.. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ve znní
pozdjších zmn na základ písemné žádosti, kterou podal žadatel – Správa silnic Královéhradeckého
kraje, píspvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - IO 70947996 (-úastník
ízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zák. . 500/2004 Sb., správní ád v platném znní) dne
25.6.2015, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 cit. zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5
vyhlášky . 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozem. komunikacích, a po projednání s Mstem
Vysoké Veselí, Obcí Sb, Obcí Smidary, Obcí Nevrátice a Obcí Staré Smrkovice (-úastníci podle
ust. § 27 odst. 2 citovaného správního ádu) a po pedchozím souhlasu dopravního inspektorátu
Policie eské republiky Krajského editelství policie Královéhradeckého kraje (dále „DI PR KP
KHK”) žadateli

povoluje
ástenou uzavírku (pro vozidla nad 4,5 t) silnice III. t. . 32743
v prostoru mostu ev. . 32743-2 pes mlýnský náhon ve Vysokém Veselí
v ul. 1. máje u Nového rybníka
ve dnech od 20.7.2015 do 30.6.2016
z dvodu omezení zatížitelnosti mostu ev.. 32743-2 ve Vysokém Veselí
na základ mimoádné mostní prohlídky
Popis objížky:
Objížka za uzavený úsek silnice bude vedena: obousmrn po silnicích II. a III. tídy íslo
28044, 32742 a 327 pes Sb, Hrobiany, Chotlice, Staré Smrkovice a Nevrátice.
Délka uzavírky: cca 100 m
Délka objížky: cca 13 km
Povolení úplné uzavírky silnice se vydává za tchto podmínek:
1. Uzavený úsek silnice bude ádn oznaen pedepsanými doprav. znakami vetn informaních
tabulí. Druh a umístní dopravních znaek bude v souladu s dopravním znaením, které
stanovilo oddlení silniního hospodáství odboru dopravy MÚ Jiín dne 13.7.2015 pod .j.
MuJc/2015/18450/DOP/DuM. Žadatel o uzavírku bude trvale udržovat funkní dopravní znaení
objíždk i uzavírky a istotu objízdných komunikací.
2. Stanovená doba povolení je maximální a nesmí být pekroena pes stanovenou dobu.
3. Po skonení uzavírky budou ihned odstranna všechna zaízení umístná na silnici v souvislosti
s tímto povolením.
4. Autobusová doprava pravidelných linek a vozidla integrovaného záchr. systému nad 4,5 t budou
uzavený most objíždt po ul. Prof. Seemana (kolem býv. nádraží). Po dobu uzavírky bude pro linku

IREDO 155 (610610, 630053) umístn náhradní oznaník zastávky Vysoké Veselí, odb. do prostoru
kižovatky III/28044 a ul. Prof. Seemana. Ostatní linky budou zastávky Vysoké Veselí, odb. a Vysoké
Veselí, odb. FENESTRA obsluhovat bez omezení. V pípad zkrácení, prodloužení nebo posunutí
stanoveného termínu uzavírky je teba informovat všechny zúastnné strany v co nejkratším termínu,
nejmén 5 pracovních dní ped danou situací (tj. v pípad prodloužení uzavírky 5 prac.dní ped
pvodn schváleným koncem uzavírky, pi zkrácení uzavírky 5 pracovních dní ped nov plánovaným
termínem ukonení uzavírky, pi posunutí uzavírky 5 pracovních dní ped pvodn schváleným
zaátkem uzavírky).
5. Po celou dobu uzavírky budou objízdné trasy udržovány sjízdné, stav objížky bude pravideln
kontrolován (ped uzavírkou, v jejím prbhu min. 1 x za msíc a po jejím ukonení) a zjištné
výtluky budou opravovány bez zbyteného prodlení. Uživatelm sousedních nemovitostí (pozemk i
objekt) bude umožnn píjezd k nemovitostem po dohod tak, aby nebylo narušeno užívání
nemovitostí.
6. Dotené obecní úady budou informovat o uzavírce a stanovené objížce zpsobem v míst
obvyklým.
7. Za dodržení stanovených podmínek zodpovídá žadatel: Správa silnic Královéhradeckého
kraje, píspvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - IO 70947996
prostednictvím odpovdné osoby - Jar. Kašpar, tel. 725785627. Odpovdná osoba oznámí
nejpozdji do 2 pracovních dn ukonení uzavírky odboru dopravy MÚ Jiín.

Odvodnní:
Žadatel (Správa silnic Královéhradeckého kraje, píspvková organizace ) požádal dne 25.6.2015 o
ástenou (pro vozidla nad 4,5 t) uzavírku silnice III. tídy . 32743 v prostoru mostu ev. . 32743-2
pes býv. mlýnský náhon ve Vysokém Veselí v ul. 1. máje u Nového rybníka za úelem nutného
omezení zatížitelnosti mostu ev.. 32743-2 ve Vysokém Veselí na 4,5 tuny s odkazem na provedenou
mimoádnou mostní prohlídku dne 20.4.2015. Uvedeným dnem bylo zahájeno spr. ízení.
V zájmu zajištní bezpenosti silni. provozu po dobu uzavírky a na základ písemného stanoviska
DI PR KP KHK .j.: KRPH-66209/J-2015-050406 ze dne 7.7.2015 po projednání s Mstem
Vysoké Veselí, Obcí Sb, Obcí Smidary, Obcí Nevrátice a Obcí Staré Smrkovice se vydává výše
uvedené rozhodnutí. Pipomínka obce V. Veselí byla zahrnuta v obecné rovin do podmínek povolení
(.5). Zamezení prjezdu nákl. automobil bude ešeno dopravním znaením v souladu s omezením
na 4,5 t. Žádosti Obce Nevrátice na zkrácení termínu nelze vyhovt, nebo v souasné dob není
k dispozici žádná projektová dokumentace a není zejmé, kdy a jak bude samotná oprava havarijního
stavu provádna. ešení autobusové dopravy bylo pevzato z vyjádení KÚ ze dne 9.6.2015.
Postavení úastníka bylo piznáno: navrhovateli dle § 27 odst. 1 písm. citovaného správního ádu
– žadateli: Správ silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, I:
70947996.

Pouení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno do 15 dn ode dne jeho doruení podat odvolání ke Krajskému
úadu Královéhradeckého kraje, a to podáním uinným u odboru dopravy Mstského úadu v Jiín.
Dle ustanovení §24 odst. 4) zák. . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ve znní pozdjších
zmn, nemá podané odvolání odkladný úinek.
"otisk úedního razítka"
Ing. Martin Duczynski
vedoucí odboru dopravy
Mstského úadu Jiín

Rozhodnutí obdrží tito úastníci ízení:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, píspvková organizace
Msto Vysoké Veselí
Obec Sb
Obec Smidary
Obec Nevrátice
Obec Staré Smrkovice

Na vdomí:
DI PR KP KHK, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jiín
Oblastní nemocnice Jiín a.s., Bolzanova ul.512, 506 43 Jiín
Zdravotnická záchranná služba KHK, Bolzanova ul. 512, 506 01 Jiín
HZS KHK, územní odbor Jiín, Dlnická ul.162, 506 01 Jiín
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., nám. Pemysla Otakara II. 8/5, eské Budjovice 1
Nové Noviny, Husova ul. 152, 506 01 Jiín
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily
ARRIVA VÝCHODNÍ ECHY a.s., Chrudim, Na Ostrov 177, PS 53701

