
Městský úřad Turnov
odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, sII 22 Turnov

tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888

Adr.: ZIKUDA - vodohospodářské stavby s.r.o.' Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

Naše značka: oDl15l28245 /KOM/KUS/Uz YyŤizuje Kupec 481 366869 V Turnově: 26.6'2015

Věc:
RoZHoDNUTÍ

Městský úřad Turnov' odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad podle
ustanovení $ 40 odst. 4' písm. a), zákona č'|3l1997 Sb.' o pozemních komunikacích, v platném
znění, v souladu s ustanovením $ 24 zákona č. I3ll997 Sb', o pozemních komunikacích'
v platném znění, $ 39 r,yhlášky MD č.10411997 Sb.' kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích

povoluje

na základě žádosti, kterou podala spol. ZIKUDA - vodohospodářské stavby S.r.o.' se sídlem
Nudvojovice 2103,5l1 0l Turnov, IČ 287 76 976, částečnou uzavírku části silnice III|2791
pozemek p. č' 797lI k'ú. Vlastibořice a části silnice III|2793 pozemek p. č. 825 k.ú. Vlastibořice
v obci Vlastibořice z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci vodovodu v silničním
pozemku v úseku dle předložené situace zatěchto podmínek:

1) Na části silnice III|279I aIII|2793 ve ýše uvedeném místě bude provedena po jednotliých
úsecích:

částečná uzavírka
ode dne 29.6.2015 do 31.8.2015 včetně

2) Pro silniční provoz musí zůstat volný vždy jeden jizdní pruh v šíři min. 2,75 m.
Vedení pIoVoZu v oblasti pracovních úseků pŤi Ťizených protlacích a provedení konečných
povrchoých úprav ( do 31.10.2015 ) tj' ftézování a pokládka podkladních a obrusných vrstev
silnice bude označeno dle jednotliých typoqfch schémat ( viz. stanoveniDZ).

3) Dopravni znaěení částečné uzavitky zqistí žadatel, dle stanovení přechodné úprar,y provozu
na silnici čj. oDlI5l29245lKoM/KUS/Dz ze dne 25.6.2015, která je pro žaďatele nedílnou
souěástí tohoto povolení a dle předchozího písemného rry'jádření Policie Čn oŘ DI Liberec čj.
KRPL-595 58-I1ČJ-2O15-18l506-02 ze dne 17. června 2OI5 '

4) Po pominutí důvodu pro tuto částečnou uzavírku budou Žadatelem odstraněny všechny
dopravní znaělq azašizení označující tuto uzavírku a provoz na silnici bude plně obnoven.

5) odpovědnou osobou za průběh akce je za žadatele stavbyvedoucí Pešta Daniel' tel. 602 366
279.



odůvodnění

Dne 25.6.2015 podala společnost ZIKUDA- vodohospodářské stavby S.r.o.' Se sídlem
Nudvojovice 2103,511 01 Turnov' IČ 287 76976 žádost o částečnou uzavírku části silnice
III12791 pozemek p. č.79711 k.ú. Vlastibořice a části silnice III|2793 pozemek p. č. 825 k.ú.
Vlastibořice v obci Vlastibořice z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci vodovodu
v silničním pozemku v úseku dle předložené situace.

Na základě této Žádosti' posouzení všech zjišt'ovaných 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 642l2a, 460 01 Liberec podáním, učiněným prostřednictvím
Městského úřadu Turnov, dopravního odboru.

Podle $ 24 odst. 4 zákona č. I3l1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
ve zněni pozdějších předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Příloha pro žadatele:
Stanovení dopravního značeni

Doručí se :

Účastníci řízení : 
e

ZIKUDA- vodohospodářské stavby s'r.o.' se sídlem Nudvojovice 2103,51 1 01 Turnov (dle $ 27
odst. 1 správního řádu * do vl. rukou nebo DS )
Ikajská správa silnic Libereckého kraje p.o., České mládeže 632132,460 06 Liberec 6 (dle $ 27
odst. 2 správního řádu _ na doručenku nebo DS )
obec Vlastibořice (dle $ 27 odst.2 správního řádu - na doručenku nebo DS )

Dotčený otgán státní správy :

Policie ČR, Kra;ské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější sluŽby Liberec,
dopravní inspektorát - DS

Na vědomí :

' Zdravotnická záchranná sluŽba LK, operační stř. Turnov, 28. Ííina 1 000, 5 1 l 0 1 Turnov - DS
Hasičský zácbrarrý sbor LK, Barvířská 29110,460 01 Liberec - DS
Busline a.s., Na Rovinkách 2II,513 25 Semily - DS
Čsap Liberec, a.s.' České mládeže 594133,460 06Liberec VI - ronlan.martinec@csadlb.cz- e-mail
Koridlk@kraj- I bc.cz - DS


