Městský úřad Mnichovo Hradiště

Odbor výstavby a životního prostředí – oddělení speciálních činností
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MH-VŽP/7261/2014/165/Mac
21384/2014/MH
Lenka Macounová
326 776 744
lenka.macounova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne :
Mnichovo Hradiště,

09.07.2014
29.07.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen silniční zákon),
I.

povoluje
podle § 24 silničního zákona a § 39 Vyhl. č. 104/1997 Sb., společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., se sídlem
Plzeňská 16/3217, Praha 5, IČ 46678468, zastoupené na základě plné moci společností SEDOZ DZ, s.r.o., se
sídlem Primátorská 296/38, Praha 8 - Libeň
úplnou uzavírku
silnice II/610 v k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště a v k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště (mezi křižovatkou se
silnicí č. III/27922 ve směru na Žďár a Loukov a hranicí Středočeského a Libereckého kraje u mostu ev. č.
610-034 u obce Svijany) v termínu od 30. 07. 2014 do 31. 10. 2014
Vzhledem k tomu, že silnice II/279 (Žďár – Svijanský Újezd) v uzavřeném úseku peážuje s rekonstruovanou
silnicí II/610, v průběhu stavebních úprav dojde rovněž k přerušení tohoto tahu.
Uzavírka se povoluje z důvodu provádění stavebních úprav na pozemní komunikaci a mostu nazvaných
jako „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. číslo 610-034“
Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1) Žadatel odpovídá po celou dobu uzavírky za rozmístění dopravního značení podle návrhu
přechodného dopravního značení vypracovaného společností SUDOP Praha. a odsouhlaseného
Policií ČR, dopravním inspektorátem dne 8.7.2014, a usměrnění provozu.
2) Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami.
3) Žadatel je povinen učinit taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena, popř. zkrácena.
4) Během provádění prací na předmětné komunikaci (vyjma mostu, který bude uzavřen úplně) musí být
zachována průjezdnost pro autobusy a dopravní obsluhu. Omezení bude předem projednáno
s dotčenými firmami.
5) Pro pěší a cyklisty bude zachována možnost přechodu přes řeku pomocí provizorní lávky.
6) Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti s uzavírkou.
7) Při nedodržení podmínek, stanovených v tomto rozhodnutí, může silniční správní úřad udělené
povolení omezit nebo zrušit.

II.
nařizuje
podle § 24, odst. 1, 2 a 4 silničního zákona objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku provozu uvedenou
v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, s níže stanovenou objízdnou trasou v délce cca 4,8 km pro oba směry (s
vyznačením cílů „Mnichovo Hradiště“ a „Příšovice“).
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Údaje o objížďce :
Trasa : ve směru od Svijan po silnici č. II/279 na křižovatku se silnicí III/27917, dále po silnici III/27917 (směr
Loukov) na křižovatku se silnicí III/27922, dále po III/27922 zpět na silnici II/610
Důvod objížďky: stavební úpravy na pozemní komunikaci a mostu nazvané jako „II/610 Svijany, rekonstrukce
silnice a mostu ev. číslo 610-034“.
Termín objížďky: 30.07.2014 – 31.10. 2014
Nařízení se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, byla dne 29.07.2014 zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava
provozu na silnici II/610 v obci Žďár, místní části Doubrava a II/279 v místní části Břehy - v místě
uzavírky a na trase objížďky na silnicích III/27917 v obci Svijany a dále na silnici III/27922 v obci Loukov.
Schéma stanovené přechodné úpravy provozu je zobrazeno v příloze k tomuto rozhodnutí, která je
společně se stanovením přechodné úpravy jeho nedílnou součástí. Žadatel zajistí umístění dopravního
značení a zařízení na svůj náklad na základě stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho
stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.
2. Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna dopravní značení a zařízení umístěná v
souvislosti s uzavírkou.
Za plnění podmínek odpovídá: spol. HOCHTIEF CZ, a.s., Ing. Albert Jurkovič, tel.: 607 006 576
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je:
1. HOCHTIEF CZ, a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, IČ 46678468

Odůvodnění:
Dne 09.07.2014 obdržel silniční správní úřad MěÚ MH žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/610 mezi
křižovatkou se silnicí č. III/27922 ve směru na Žďár a Loukov a hranicí Středočeského a Libereckého kraje u
mostu ev. č. 610-034 u obce Svijany v termínu 23.07.- 31.10.2014 z důvodu realizace stavebních úprav na
pozemní komunikaci a mostu nazvaných jako „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. číslo 610-034“.
Vzhledem k nutnosti doplnění potřebných podkladů byl požadovaný začátek uzavírky posunut na 30.07.2014.
Související stavební úpravy byly povoleny rozhodnutím vydaným Městským úřadem Mnichovo Hradiště,
Odborem výstavby a životního prostředí, dne 10.05.2012 pod č.j.: VŽP/3137/2012-5/39/Mar (rozhodnutí
nabylo právní moci dne 16.06.2012) a prodloužením stavebního povolení vydaného pod č.j. MHVŽP/5417/2014/21/Mac dne 26.06.2014 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.07.2014).
K žádosti o povolení úplné uzavírky byly doloženy tyto dokumenty: grafické znázornění uzavíraného úseku a
objízdné trasy včetně navrženého dopravního značení; technická zpráva zpracovaná společností SUDOP
Praha (VI/2013); vyjádření k dopravnímu opatření a návrhu přechodného dopravního značení vydané
Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje – dopravním inspektorátem v Mladé Boleslavi dne
08.07.2014; souhlas správce pozemní komunikace – Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze
dne 09.07.2014; vyjádření obce Svijany ze dne 20.09.2011. V průběhu řízení pak byly doloženy následující
dokumenty: protokol z jednání, které se uskutečnilo dne 15.07.2014 na Obecním úřadě ve Svijanech, v němž
jsou uvedeny připomínky zástupců obcí Žďár a Svijany; stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci – rychlostní silnici R10 vydané Ministerstvem dopravy dne 08.07.2014; vyjádření zástupce
přepravce - spol. BusLine a.s. ze dne 11.07.2014. K žádosti byla rovněž doložena plná moc, která opravňuje
společnost SEDOZ DZ s.r.o. zastupovat zhotovitele díla – spol. HOCHTIEF CZ, a.s.
Silniční správní úřad si dále vyžádal vyjádření obce Loukov, přes niž je vedena objízdná trasa. Vyjádření obce
Loukov (zn. 62/14) ze dne 28.07.2014 bylo silničnímu správnímu úřadu doručeno dne 29.07.2014.
Vzhledem k tomu, že realizaci plánované akce „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. číslo 610034“, která je jednoznačně ve veřejném zájmu, nelze provést bez uzavření dotčeného úseku a správce
pozemní komunikace s provedením prací i uzavírkou silnice souhlasí, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku č.I tohoto rozhodnutí. S uzavírkou i objízdnou trasou souhlasí rovněž dopravní
inspektorát.
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K uzavírce silnice vyjádřily své připomínky a požadavky dotčené obce Žďár a Svijany.
Obec Svijany požaduje zajištění přechodu přes řeku Jizeru pro chodce a cyklisty. Této připomínce se v plném
rozsahu vyhovuje a zhotovitel díla zajistí v tomto úseku provizorní lávku (viz. podmínka č. 5. výroku I.).
Vyhověno bylo rovněž požadavkům zástupců obce Žďár ohledně zachování průjezdnosti 1 jízdního pruhu pro
firmy, které jsou uzavírkou přímo dotčeny (nacházejí se v uzavřeném úseku). Zhotovitel – spol. Hochtief CZ
odsouhlasila rozdělení prací do 2 etap (viz. podmínka č. 4. výroku I.).
Obec Loukov souhlasí s objízdnou trasou vedenou po silnicích III/27917 a III/27922, které se nacházejí na
jejím území, pro osobní dopravu, vedení nákladní dopravy požaduje odklonit na rychlostní silnici R10.
Vzhledem k tomu, že silniční správní úřad obdržel jako přílohu žádosti stanovení přechodné úpravy provozu
na rychlostní silnici R10 vydané Ministerstvem dopravy, které spočívá pouze v umístění dopravní značky IP
22 (upozornění na uzavírku silnice II/610), prověřil možnost vedení objízdné trasy po výše uvedené rychlostní
silnici. Ze strany Ministerstva dopravy však není v tomto případě žádosti o vedení objízdné trasy po R10
možné vyhovět.
S ohledem na to, že je provedení shora citovaných stavebních úprav na silnici II/610 ve veřejném zájmu a
objížďku po rychlostní silnici nelze bez souhlasu Ministerstva dopravy nařídit, silniční správní úřad nemohl
vyhovět požadavku obce Loukov a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části č.II tohoto rozhodnutí.
S plánovanou uzavírkou a objízdnou trasou byly předem seznámeny také společnosti zajišťující autobusovou
přepravu osob. Přesuny zastávek a změny trasy dotčených linek jsou dle vyjádření zástupce přepravců již
naplánovány.
Jedná se o omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkou ve smyslu ustanovení § 24 silničního
zákona.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81-83 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta
pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy
bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li konec lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 1924 správního řádu.
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Městského úřadu
Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a ŽP (Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší
městský úřad na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 silničního zákona nemá podané odvolání odkladný účinek. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

podepsáno elektronicky

Lenka Macounová
odborný referent
oprávněná úřední osoba
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Účastníci řízení:
− HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 (prostřednictvím zmocněnce - spol. SEDOZ DZ
s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň)
- Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
− Obec Žďár, Žďár – Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
− Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
- Obec Svijany, Svijany 71, 463 46 Příšovice
Dotčený orgán:
− Policie ČR - KŘP, dopravní inspektorát, 293 05 Mladá Boleslav, č.j. KRPS-240281/ČJ-2014-010706
Na vědomí:

-

Městský úřad Turnov, Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

−
−
−
−
−
−

HZS Středočeského kraje, Laudonova 1370, 293 01 Mladá Boleslav
Zdravotnická záchranná služba, Laurinova 333, 293 01 Mladá Boleslav
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily
ČSAD Liberec a.s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín
JSDI
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