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Výroková čírst:

Oclbol clopravy Mčstsliélrtl úřaclLr Jilemnice, jirko silniční správrií úřacl příslušný podle § 40 odst. 4
písnr. a) zítkona č, I3/1997 Sb., o pozenlních ktltrrltnikacíclt. r,e znční pozclč.iších předpisů (cllrle jerl
"zíikon o ptlzerritlích konruttikacích".). r,e spr/tvním řízení př,ezkotrnlal ž/tclost tl prlvolení uzav,írky, kterolr
dnc 24.t].]02l podal

STRI\BAG a. s., Odštěpný,lávotl Praha, Oblast l,iberec,IČO 60ít3S744,Tr. gerr. Svolrorly 77,
460 14 [,iberec l2.
kterého zastupu.|e .Josef Nešvera, IČO 666620íl7, Jalrloňovír 4l2,461:1 0l Liberec

(clrile jen "žirdatel"). a rra ziiklaclě toh()t() př-ezk<_lLrrnání, stlLrhlasu PČR KŘP [,ibereckótrtl krrrje. ÚC)
Senti ly. clrlpravní inspekttir,át. Vystlcká 22_5. _5 I3 l5 Senrily a stlulrlasu 1,1astníka ktlrnttnikace - Krirjsklt
sprltr,,a silnic l-ibeleckcíh<l kraje, příspčvkol,il rlt,ganizace, Č]eské rnlllcleže 632132,46() 06 l,ibercc 6 pocl|e

§ 24 zírkona tl pcrzernních ktlntunikacíclr a § 3c) <lclst.4 vyhlrišky č. l04l 1997 Sb., ktcrtlu se prtlv,títií zírktlrl
cl ptlzernníclr ktlnlunikacích. ve zrlční pozctčjšíclr přeclpisů

povolu.ie
uzavírklt:

Silnice IV286 Dolní Štěpanice - Vítkrrvice - l. č:ist
Dolní Štěpanice, Vítkovice

(clilrle jerr "irzavírka") v cltlbě ocl6.1().]()2l clo 3().l1,202l a rrař,iz-uje ob.jížcl'ku takto:

- částečrrá uzavírka silnicc č. 111286 v tcrtrrírru ocl 7.10. dtl 30.11.2ll2l v kontlrirlaci s ťrplnýrlri
uzavírkattli, dle příloh "Harnronogram" a "Nlapa uzavírka*286"

- úplná uzavírka silrrice č, II/286 v termínLr od 7.10. do 9.t0.202l knr 1.3-3,_]()() Lctapa, dlc příltlhy
" iVIapa_uzavírka_2tl6 "

- úplná uzavírka silrrice č, 111286 v, tet,trtínlt od 7.10. t1o 22.10.2021 kn-r ().()0-1,30() ll.etapir. dle
přílohy "Nlapa_uzavírka*286' minro bus

- úplná uzavírka silnice č. IV2ft6 v ternlínlt od 3.1l. cltl 7.11.21121 krn 0.0()-l,_3()0 íI.etaplr, d|e
přílohy " Níapa_uzavírka_286"

- objízdná trasa bčlrcm úplrró r"rzavírky, dle přílohy "N[apa_uzavírka_286"

Pro uzayírku stanoví tyto ptlclmínky:

l. Žaclatel zitjistí tlsazettí clopravního zttačení uzar,írky a objížci'ky. Dopravní značení bLrcle v solrlacltr
s ustanovenírni zákona č, 36l/20(D Sb.. o pf()v()ztl na ptlzetrlníc[r konlunikacích a o z-rtlčnítc1-1

nčktcrý,ch zltkonů (zák<lrr o silničnírn prtlvoztt). ve ztrční pozdcljších přeclpisťr a vyhliršky č,294/20l5
Sb,. ktertlLt se provírdč,jí pravidla plovozu ttu ptrzentních konlurlikacíclr. vc- znčrrí prlzdč.iších
předpisťr. Žaclate l ocltrltlvítlít za stilv tlopravníhtl značení 1ro celtlu clobu uzavír,ky.
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lJrriísLční clc.pravrríclr ztlačck, včctttč oztlačctrí o11ížd'ktlvó trasy, budc prtll,cclcncl r"stlullrclu
s vv.jiidřenínr PČn rŘP Lillclcckujho krlri.,, ÚO Sentily. cltrpravrrí inspekt()lát, Vystlckii 22-5. -5 l3 1_5

Senrily č..1. KRPt,-8ll04-3/ČJ-2()]1-18ll0(1-02 ze clnc 1.10,]02l a stitttt,lvcttítl,t 1lt*cchtrclnó Lipravy
pf()v()ltt, vyclanýln oclbtlretn cltrpravy N4ěťIJilerrrnice clrre 6.10. ptlcl spis. l11. MLJ.II-2_57lt/2()]l/OD.

Ukotičctlí prací v pfost()rll trzavír,ky rlrusí být rreprocllcrlč oztlllrnetrtl na ocltror clopravt, VIčstského
úřaclr-r Jilcnrnicc. Sotrčastrč rrlttsí být odstrančna z,aí,ízcní, clznačcrrí apod. Llzavírky a rrrusí být
za.jištčno pťtvtlclrií značetrí t,c st,t,t),sIu vyhlíršky č.2911201_5 Sb., ktcrott se provlrclč.jí praviclla pfov()zlt
na ptlzetnnícl-r ktltllLrnikacích, l e znění ptlztlě.jšíclr předpisťr.

Za provírdčttí ;lrací ztlclptlvíclli stai"byveclotrcí Petl Hall. tel. ]34l60210
Rudou splněny podmínky soulrlasu dopravního úrřadu

Oclbol cloprtLvní tlbslLržn<lsti KÚ LK scluhlasí s př,eclrnětnoLr úplnclr-r uzavít,kou při splnční níže
uvetlených požaclavkťr týk.i.1ících se veře.jné linkové clopravy, které vyplýva.lí z níže Lrveciettých
skutcčností;

i) le clrrech ocl 07.10.202l do 10.t0.202l bucltlLr sptlje clotčených linek (330802 - clopravce
AUTO-BI]Y, spol. s r,o.; 69l990 - clopravce AUDIS BUS s,r.o.; 67l'|947.67097í:|.67()990 a
671199l - dopravce BLtsl'ine LK s.r.o,) do 07:00 vedeny po praviclelrré trase, cld 07:00 po
objízdné trase obousmčrtrč př,es kcrpec Harrčírk.

ii) Od t1.10.202l po dobu dvou týdnů bLrdoLr spoje VLD vecleny po praviclelrré trase s

pr,Ůjezclern staveniště, z ttlhot<l clůvoclLr je nLrtné apel<lvat na řicliče, aby clbali příp. p<lkynťr
stavby a zvýšené opatrnosti při průjezcltr stavbou.

iii) V ternínu od 03.11.2021 do 07.11.2021 budou spojc dotčenýclr lirrck kr,átkodobě opčt
obousnrčrnč svecleny na objízdrrou trasu přes kopec Hančltk, s tím, že do 07:00 pro.ieclou.
stejně jako v ř,íjntlvérn terrníntt, ptl praviclelné trase skrz Dolní Štěpanice a až,p<l07:00 br,rcklu
spoje využívat objízclnott trasll - v průbělru této fáze Lrzavírky je rnožné očekávat v okolí
Betrecka a Vítkovic scll-tvislolt vrstvt_t snčhové pokrývky, z kteréhož ciťrvoclr"r je rrezbytrré
zajistit i údržbu rrir objízdných konultikitcích v co rrejvyšší kvalitč,

6. Budou dotlrženy podmínky souhlasu PČR
a) Pracovníci polrybující se nil vozovce jsor.r povinrri užívat leťlexní vesty sclrvíileného typLr.

b) Výkopy budou zajištčny proti náhodrrénru pádu osob podle obecně závazných předpisťr pro
prováclění stavebních prací.

c) DZB13 "9t" ve snět,r,t ocl Rorrdrrice nad Vítkovice v obott směrech buclou cloplněny o doclirtkovor.r
tabulktt "MIMO BUS".

Účastníci ííz,ení, na nčž se vztalru.je rozhodnutí správníl-tcl orgltnu:

STRABAG a. s., Oclštěpný zíivocl Praha, Oblast Libelec, Tř. gerr. Svclbody 1],460 l4 Liberec l2
KLa ská spr;iva silnic Libclcckóho krirlc. příspčvková orgatlizirce ,, České nlácleže 632, -160 06
Liberec

C)důvodnění:

Žac]atel poclal clne 24.8.202l žitclost o povolení Lrzavírky.

Silniční správní úřacl žírdost podle § 39 odst, l a 2 vyhlášky č. l04ll997 Sb.. kterou se prováclí zákon o
ptlzerlrrích ktlmunikacích, ve znění pozdějších přeclpisů posoudil a po plqeclnání poclle § 24 oclst.2
písrn. a) až c) ,zákona o pozernních kotnLrnikacích a na základě souhlasu příslrršného orgánlr Policie České
republiky podle § 24 zitkona o pozerntrích komunikacích a § 39 odst.4 vyhlrišky č, l04ll991 Sb., kterou
sc provádí zákon o pozcmních komunikacích, ve znění pozdčjších přcdpisťr povolil uzavírku za podrrrínck
stanovených ve výroku tolrotcl rozlrtldnutí.

Stattoviska sdčlili:
- Kralské ředitelství pcllicie Libereckého kraje vyjádření dne l . l0.202l č j. KRPL-8l l04-3/ČJ-202l-

l8l l06-02
Souhlas s navrženýrn clopt,avnítn opatř,ením
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- Krajský úřad Libereckóho kraje, odbor dopravrrí obslužnosti soulrlas dne 30.10202I
Souhlas dopravního úřadu s povolenínr uzavírky

Účastníci Yíz,ení - clalší clotčené osoby:
Obec Benecko, Obec Jestřabí v Klkonoších, Obec Vítkovice, Město Rokytnice nacl Jizerolt

prlučení účastníků:

Pt,tlti ttrmutc,l rrlzl-toclnutí sc lzc odvolat do 1_5 drrťr odc dnc .jcIro tlznáttrct,tí kc Krirjskórlru úrř,adu

[,iberecl<ólro l<ra.jc podírnírrl u zde.išího sprítvrlíI-rcl orgánu. Odvol/rní prtlti totrrut<l rozlroclnr_rtí nenlá pclclle

§ 2-1 oclst. -l zílkona o p<lzernních ktlrlrr_rrrikacích tlclklaclný účinek,

Och,ol/lní sc podllr,lr s potř,cbnýnl počtcnl stcjnopisťl tak, aby jcdcn stcjnopis zťtstal sprltvnínru orgltnu a
aby každý účastník clostal jeclen ste.jnopis. Nepoclá-li účastník potřebný počet stejnopisťr. vyhotoví je
spr/lvní orgán na rráklacly účastníka. Oclvtlláním lze napaclntlut výroktlvoLr člrst r<lzhtrclnr"rtí, jeclnotlivý
výrok nebo.jeho veiilejší Lrstatlovení. Odvoliiní jen prclti oclůvoclnění rozhodnutí je nepř-ípLrstné.

Nedodržení termínťt nebo dalšícl-r podrnínek uvedených v rozl,toclnutí opravňu.je správní orgírn zahá.jit
říz,ení o přestupkr"r s mož.ntlstí Lrložení pokuty cl<l _500 000 Kč.

otisk úředního razítka
Ing. Lucie Jerychtlvá

vedoucí oclborr,r clopravy

Poplatek:
Správní poplatek poclle zákonlč.63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozclějších přeclpisů se
nevyměř,uje.

Obdrží:
Účastníci řízení clle § 27 odst. l písm a) správního řáclLr (doctejky)
Krajskr:r spr/iva silnic Libeleckého krqe, příspčvkovír orgatlizirce., IDDS: bdnkk7w

sícllo: Čcskó ml/ideže č.p,632132. Libcrcc Vl-Rochlice, 460 06 Libcrec 6
Josef Nešvera. IDDS: 3zsu3de

místtl poclnikání: Jabloňováč.p.4l2ll3, Liberec XII-Staré Pavltlvice,460 0l Liberec l
zasttlupení pro; STRABAG a. s., Oclštěpný závocl Praha, Oblast Libelec, Tř, gen. Svobocly 77,
460 l/+ Liberec 12

Účastníci řízcní clle § 27 odst. 2 správního řádLr

Obec Benecko, IDDS: s5sapb4
síclltl: Benecktl č.p. l90, _5l2 37 Benecko

Obec Jestřabí v Krkonoších, IDDS: 49vasyk
sídlo: Ror"rclnice č.p. 42. Jestř,abí v Krkorroších, 5l4 01 Jilemnie e

Obec Vítkovicc, IDDS: 7nitbtp_5
sídlo: Vítkovice č.p.243,512 38 Vítkovice v l(,konoších

Mčsttl Rokytnice nad Jizeror"r, Horní Rokytnice l97, 512 44 Rokytnice nacl Jizerou
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Dotčerré správní úřady
Kla.jské řeclitelství policie Libereckého kraje. IDDS: vsrnhpv9

síclltl: na'trn. Dr. E. Berreše č.p.584/2-{, Libcrec I-Staré Městt1,46()()l [,iberec I

Kr.tlský úřacl L,ibereckéhtl kraje. oclbtir clopravní obslr_ržrrclsti, U Jeztr č.p.642l2a. [,iberec IV-Perštýn. -16()
() l Liberec l

Ostatní
Hasičský zírclrranný sbor [,ibercckéIro krirje, úzelnní oclbor Semily, IDDS: hv_laii i

síclltl: Barvířskír č.p,29ll(). Liberec III-Jeřáb, 46001 Liberec 7
Zclt,avoinickli zítchrarrnít slLržba, Mctyšova č,p. .16-5, 5 l4 () l Jilemnice
Atnbulance - van Doortlik. Metyšova č.p. 46_5, _5 t.+ 0l Jilenlnice
BLrsiine LK s. r. tl,, Na Roritlklrch č,p. 211, _513 01 Serlrily
KORID LK. spol s r. o.. U Jezu č.p. 642,/2a,46l 80 Liberec
AUDIS BUS s.r.<l., IDDS: wbin67v

sícllo: Sor.tkenick/r č.p. 242. 516 () l Rychnov nacl KněžnoLt
AUTO - BEY. spol. s r.o., IDDS;.jbppagc

sícllo: Pálavská č.p. 7]912,Praha 4-Kunratice, l48 00 Praha 414
Správa Krkonošskóho národního parku. odbor péče o nlrrodní park, oddčlení péčc o lcsní ekosystóny,
IDDS: ssxrbr7

sícllo: Dobrtlvskéhir č.p. 3, 543 0l Vrchlabí l


