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RO Z H OD N UT Í

Městský úřad Semily, odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení 
§ 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně 
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a), zákona č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále je silniční zákon) a jako 
místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § II zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodl
podle ustanovením § 24 odst. 2 silničního zákona, § 39 odst. 4 vyhlášky MDS č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále je prováděcí vyhlášky) a § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 
úřad) na žádost společnosti žádost společnosti Gasco spol. s r.o.,  
Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, IČO 15049035 ve věci zastoupené na 
základě  plné moci firmou Savoz s.r.o.,  U Kamene 1266, 506 01 Jič ín, IČO 
25959212 takto:

m ě n í
rozhodnutí č.j. OD/4186/20 ze dne 23.10.2020 k provedení úplné uzavírky silnice 
č. II/283 v obci Libštát  mění termín jednotlivých fází uzavírky od 27.10.2020 do 
30.11.2020.

Ostatní podmínky původního rozhodnutí včetně stanovení dopravního značení vydaného 
odborem dopravy MěÚ Semily pod č.j. OD/4201/20 dne 21.10.2020 se nemění.

Podle § 24 odst. 4 zák. č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Odpovědnou osobou žadatele za provedení tohoto rozhodnutí je: pan Michal Kunc, Gasco 
spol. s r.o., stavbyvedoucí tel. č. 602 449 646.

Účastníci řízení:
Savoz s.r.o., U Kamene 1266, 506 01 Jičín
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská čp. 59, 500 04 Hradec Králové
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Obec Bělá, Bělá čp. 142, 514 01 Jilemnice
Městys Libštát, Libštát čp. 198, 512 03 Libštát 
Obec Košťálov, Košťálov čp. 201, 512 02 Košťálov 
Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
Obec Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou čp. 244, 512 71 Nová Ves n. P.
Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
Krajský úřad Lb kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Semily, odbor dopravy obdržel dne 30.10.2020 podání ze dne 26.10.2020 ve 
věci prodloužení povolení uzavírek silnice č. II/283 z důvodu opravy asfaltového krytu 
vozovky silnice II/283 po stavebních pracích spojených se stavbou kanalizace v Libštátě. 
Prodloužení doby uzavírky je odůvodněno nedostatečnou kapacitou ze strany dodavatele. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla již dříve projednána s majetkovým správcem dotčené silnice Krajskou správou 
silnic Libereckého kraje p.o., která ve věci vydala souhlasné vyjádření č.j.: KSSLK/7608/2020 
ze dne 21.10.2020. 
Dále byla žádost projednána s Policií ČR, Krajským ředitelstvím Libereckého kraje, Územní 
odbor Semily – Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily, který ve věci vydal 
souhlasné stanovisko pod č.j. KRPL-88045-1/ČJ-2020-181106-02 dne 16.10.2020. Dále byla 
věc projednána dopisem ze dne 15.10.2020 s obcemi v jejichž zastavitelném území má být 
provedena  uzavírka nebo nařízena objížďka.
Podmínky stanovené ve vyjádření zástupce vlastníka komunikace a Policie ČR byly 
zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí.

Silniční správní úřad proto žádost v souladu s § 24 odst. 2 silničního zákona projednal. 
V průběhu projednání výše uvedené žádosti silniční správní úřad nezjistil skutečnosti, které 
by bránily vydání tohoto rozhodnutí a proto v souladu s § 24 odst. 2 silničního zákona, § 39 
odst. 5 prováděcí vyhlášky a § 67 odst. 1 správního řádu, ve věci rozhodl tak, jak shora ve 
výroku uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního 
řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého 
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského 
úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat 
odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.
Z podání odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení 
správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném 
s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady Městský úřad Semily. Podle § 24 odst. 4 zák. č.13/97 Sb., o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí. 
Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena 
k vyzvednutí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát 
písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít 
poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení, považuje se 
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písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo. 

otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situace

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou:
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
Obec Bělá, Bělá čp. 142, 514 01 Jilemnice
Městys Libštát, Libštát čp. 198, 512 03 Libštát 
Obec Košťálov, Košťálov čp. 201, 512 02 Košťálov 
Město Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
Obec Syřenov, Syřenov 68, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
Krajský úřad Lb kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

Rozhodnutí se dále oznamuje:
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, 460 00Liberec 
Zdravotnické záchranné službě, Husova 37, 460 00 Liberec 
Policii ČR, Územní odbor Semily, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 01 Semily
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice
Městský úřad Nová Paka, odbor dopravy – siln. hospodářství, Dukelské nám. 39, 509 24 
Nová Paka 
Busline a.s., Na Rovinkách 211, 513 01 Semily
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