Městský úřad
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín II
VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12
Zásmuky
281 44 ZÁSMUKY

IČ: 27085201

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:

MUKOLIN/OD 34504/20-noj
OD noj 8500/2020

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Jana Nováková
321 748 144
jana.novakova@mukolin.cz

Počet listů:
Příloh/listů:

2
1/1

Datum:

08.04.2020

ROZHODNUTÍ
Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností
ve věcech silnic II. a III. tříd dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 13/1997 Sb.“), po projednání
s účastníkem řízení vlastníkem silnice, která je předmětem uzavírky a po kterých je nařízena
objížďková trasa, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a dále s obcí Jestřabí
Lhota na jejímž zastavěném území bude nařízena uzavírka a vedena objížďka na podkladě žádosti
společnosti VPK Suchý s.r.o., se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201
podané v zastoupení na základě plné moci společností Dopravní značení K.H., s.r.o., IČ: 03893278,
se sídlem: Potoční 259, 284 01 Kutná Hora rozhodl podle § 24, odst. 2 zákona 13/1997 Sb. a § 39
vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon provádí takto:
uzavírka silnice II/328 v Jestřabí Lhotě se povoluje.
Účastníci řízení:
VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
zast. Dopravní značení K.H., s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
obec Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín
Uzavírka silnice II/328 se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a
době:
a) druh uzavírky: úplná uzavírka silnice II/328 (původní silnice) přes obec Jestřabí Lhota
b) důvod a uzavírky: výstavba kanalizace
c) rozsah uzavírky:
I. etapa: od křižovatky se silnicí III/3279 na konec zastavění obce Jestřabí Lhota směr D11
cca 550m
II. etapa: od začátku zastavění ve směru od Kolína na křižovatku se silnicí III/3279 do středu
obce cca 450m
d) termín uzavírky: I. etapa: 14.4. – 30.5.2020
II. etapa: 16.8.-30.9.2020
e) odpovědná osoba: Lukáš Vokřál, tel.: 605 269 606
f) objížďková trasa: po nové přeložce silnice II/328 – obchvat obce Jestřabí Lhota –
obousměrně 1500m.
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2. Současně se pro uzavírku silnice II/328 v Jestřabí Lhotě stanovují tyto další podmínky:
a) Silniční provoz bude po dobu uzavírky obousměrně převeden na objížďkovou trasu dle bodu
1.f), do uzavřeného úseku v obci Jestřabí Lhota bude umožněn vjezd vozům záchranářů a
zůstane zachován přístup k nemovitostem v této lokalitě.
b) Spoje autobusové linkové dopravy pojdou na zastávku v obci Jestřabí Lhota, dále jim
musí být po celou dobu uzavírky zachován průjezd po místních komunikacích okolo
Obecního úřadu, aby se mohly autobusy otočit a vrátit na svoji trasu linky. Při práci na
kanalizaci v tělese silnice III/3279 a III/3287 musí být zachován průjezd všem velkým
vozidlům včetně autobusů.
c) Dopravní značení na dotčených komunikacích bude provedeno podle přechodné úpravy
dopravního značení na pozemních komunikacích stanovené pod čj. MUKOLIN/OD 38004/20noj zdejším odborem dopravy.
d) Před zahájením uzavírky silnice č. II/328 provede žadatel o uzavírku spolu se zástupcem
vlastníka silnic II. a III. třídy - KSÚS monitoring objízdné trasy. Po skončení uzavírky
silnice II/328 opět žadatel o uzavírku spolu se zástupcem správce komunikací provede
kontrolu objížďkové trasy a po dohodě obou stran provede jejich opravu do původního
stavu.
e) Stanovené přechodné dopravní značení zřídí zhotovitel na svůj náklad a odpovídá za
jeho řádný technický stav po celou dobu uzavírky. Orgány Policie ČR mají právo kontroly
přechodné úpravy provozu a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost
provozu. Po skončení stavby, nejdéle však následující den po termínu stanoveném pro
povolení uzavírky, bude obnoveno původní dopravní značení.
f) Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu. V případě
změny termínu žadatel o uzavírku tuto změnu BEZODKLADNĚ nahlásí MěÚ Kolín, odboru
dopravy, tel. 321 748 144 popř. e-mailem: jana.novakova@mukolin.cz, dále Národnímu
dopravnímu informačnímu centru (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00,
telefonicky na 596 663 550-3, nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz. a
dopravci linkové autobusové dopravy, kterého se změna termínu uzavírky dotkne: Okresní
autobusová doprava s.r.o., Polepská 867, Kolín IV.
g) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky včetně názvu a sídla zhotovitele.
h) Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo podmínky tohoto rozhodnutí pozměnit
nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat veřejný zájem a vydat nové doplněné rozhodnutí.
i) Žadatel zajistí bezproblémový svoz komunálního odpadu obyvatel žijících v uzavřené lokalitě.
j) Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo
objížďky, podle ust. § 24 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích.
k) Žadatel o uzavírku zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech
občanů dotčených uzavírkou.
Odůvodnění:
Na základě žádosti o povolení uzavírky silnice II/328 Jestřabí Lhota rozdělené na dvě etapy z důvodu
výstavby kanalizace společnosti VPK Suchý s.r.o., se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44
Zásmuky, IČ: 27085201 podané v zastoupení na základě plné moci společností Dopravní značení
K.H., s.r.o., IČ: 03893278, se sídlem: Potoční 259, 284 01 Kutná byla tato v souladu s § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích projednána a vzhledem k tomu, že žádost obsahuje potřebné
náležitosti stanovené § 39 odst. 2) vyhl. č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a že práce na
stavbě kanalizace v tělese silnice II/328 nelze provést jinak než za její úplné uzavírky, silniční správní
úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru
dopravy s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis (§ 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).
Dle § 24, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. nemá případné odvolání odkladný účinek.
otisk úředního razítka
Ing. František Pospíšil
vedoucí odboru dopravy
Městský úřad Kolín

Jana Nováková
oprávněná úřední osoba
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Příloha:
Situace
Doručuje se:
Účastníkům řízení:
VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
zast. Dopravní značení K.H., s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
obec Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín
Na vědomí:
Policie ČR. kraj. řed. policie Stř. kraje DI Kolín
HZS Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor se sídlem v Kolíně, Polepská 634, Kolín IV
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, přísp. org. - Oblastní středisko záchranné služby
Kolín – Nymburk, Žižkova 146, 280 00 Kolín III
Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, 280 00 Kolín III
Okresní autobusová doprava s.r.o., Polepská 867, Kolín IV

Městský úřad Kolín

3/3

čj.: MUKOLIN/OD 34504/20-noj

