MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE
odbor dopravy
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MUJI-1690/2020/OD
PDMUJI-9421/2020/OD
Ing. Ivan Adam
481 565 301, 734 232 240
adam@mesto.jilemnice.cz

DATUM:

29.6.2020

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, 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
"zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou
dne 15.6.2020 podal žadatel
M-SILNICE a. s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kterého zastupuje Dopravní značení Smržovka s. r. o., IČO 05776945, Kostelní 1476,
468 51 Smržovka
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu PČR KŘP Libereckého kraje, ÚO
Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily a souhlasu vlastníka komunikace - Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 podle
§ 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
úplnou uzavírku silnice III/28411 z důvodu realizace stavby:
Rekonstrukce silnice III/28411, etapa 2 a 3
Roztoky u Jilemnice
(dále jen "uzavírka") v době od 1.7.2020 do 30.10.2020 a nařizuje objížďku takto:
úplná uzavírka silnice č. III/28411 v úseku od křižovatky se silnicí č. III/28615 po křižovatku se
silnicí č. III/28614, dle přílohy "DIO_etapa_2_3"
objízdná trasa pro veškerou dopravu po silnicích III/28615 a III/28614 dle přílohy
"DIO_etapa_2_3"
objízdné trasy pro nákladní dopravu dle přílohy "Objizdka_NA_etapa_2_3"
obchozí trasy pro pěší v obci Roztoky u Jilemnice dle příloh "Cesta_MOST" a "Cesta_ZS_MS"
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude v souladu
s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky.
2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu
s vyjádřením PČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15
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Semily č. j. KRPL-45312-1/ČJ-2019-181106-02ze dne 18.6.2020 a se stanoveními Městského úřadu
Jilemnice, odboru dopravy ze dne 26.6.2020, č. j. PDMUJI-9422/2020/OD, Městského úřadu Semily,
odboru dopravy ze dne 26.6.2020, č.j. OD/2403/20 a Městského úřadu Nová Paka ze dne 23.6.2020
č.j. MUNP/2020/10422/SÚ/KP.
Průchod pro pěší musí být zajištěn
Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na odbor dopravy Městského
úřadu Jilemnice. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být
zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Za provádění prací zodpovídá za M-SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, Jakub
Kopecký, tel. 724 728 166.
Budou splněny podmínky souhlasu dopravního úřadu
OD KÚ LK souhlasí s předmětnou úplnou uzavírkou při splnění níže uvedených požadavků
týkajících se veřejné linkové dopravy, které vyplývají z níže uvedených skutečností:
Úplnou uzavírkou budou dotčeny vybrané spoje linky 670968 dopravce BusLine LK s.r.o.
(celkem cca 10 obousměrných průjezdů spojů v pracovní den po dobu letních prázdnin,
celkem cca 12 obousměrných průjezdů spojů v pracovní den po skončení letních prázdnin)
OD KÚ LK si vyhrazuje, aby žadatel, možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine
LK s.r.o., zřídil dočasné/provizorní stanoviště zast. Roztoky u Jilemnice,,škola (nejlépe u čp.
205 - Česká pošta, s. p.), kde bude instalován přenosný označník
OD KÚ LK dále stanovuje, aby žadatel zajistil dostatek prostoru pro otáčení BUS na
prostranství před staniční budovou žst. Roztoky u Jilemnice, např. osazením DZ zakazujícího
stání/parkování na předmětné ploše z důvodu otáčení BUS
OD KÚ LK upozorňuje, že železniční podjezd pod železnicí 040 v Roztokách u Jilemnice má
maximální podjezdnou výšku 3,7m, z kteréhož důvodu je nutné po objízdné trase vést pouze
takové vozy, které tuto podmínku splňují
Po dobu úplné uzavírky na sil.č. III/28411 bude/budou:
- vybrané liché spoje linky 670968 vedeny standardně po sil.č. III/28411 do zast. Roztoky
u Jilemnice,,továrna - sil.č. III/28411 - zast. Roztoky u Jilemnice,,škola (na
dočasném/provizorním stanovišti) - sil.č. III/28615 - Kruh - sil.č. III/28615 - sil.č.
III/28614 - variantně možno obsloužit zast. Kruh,,host.na Rychtě - sil.č. III/28614 variantně možno obsloužit zast. Kruh,,u mostu - sil.č. III/28614 - Roztoky u Jilemnice sil.č. III/28616 - zast. Roztoky u Jilemnice,,žel.st. - otočka BUS na prostranství před
staniční budovou - dále po své pravidelné trase směr Svojek; obdobně, v opačném pořadí,
pro vybrané sudé spoje v opačném směru; veškeré zastávky budou standardně
obslouženy (zast. Roztoky u Jilemnice,,škola na dočasném/provizorním stanovišti)
- vybrané liché spoje linky 670968 vedeny standardně po sil.č. III/28411 do zast. Roztoky
u Jilemnice,,továrna - sil.č. III/28411 - zast. Roztoky u Jilemnice,,škola (na
dočasném/provizorním stanovišti) - sil.č. III/28615 - Kruh - sil.č. III/28615 - sil.č.
III/28614 - zast. Kruh,,host.na Rychtě - sil.č. III/28614 - zast. Kruh,,u mostu - sil.č.
III/28614 - Roztoky u Jilemnice - sil.č. III/28616 - zast. Roztoky u Jilemnice,,žel.st. otočka BUS na prostranství před staniční budovou - nazpět po sil.č. III/28616 - sil.č.
III/28614 - sil.č. III/28411 - zast. Roztoky u Jilemnice,,rozc.Kruh - dále po své pravidelné
trase směr Svojek; obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném
směru; veškeré zastávky budou standardně obslouženy (zast. Roztoky u Jilemnice,,škola
na dočasném/provizorním stanovišti)
- vybrané liché spoje linky 670968 vedeny standardně po sil.č. III/28411 do zast. Roztoky
u Jilemnice,,továrna - sil.č. III/28411 - zast. Roztoky u Jilemnice,,škola (na
dočasném/provizorním stanovišti) - sil.č. III/28615 - Kruh - sil.č. III/28615 - sil.č.
III/28614 - variantně možno obsloužit zast. Kruh,,host.na Rychtě - sil.č. III/28614 variantně možno obsloužit zast. Kruh,,u mostu - sil.č. III/28614 - Roztoky u Jilemnice sil.č. III/28616 - zast. Roztoky u Jilemnice,,žel.st. - otočka BUS na prostranství před
staniční budovou - dále po své pravidelné trase směr Kruh; obdobně, v opačném pořadí,
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pro vybraný sudý spoj v opačném směru; veškeré zastávky budou standardně obslouženy
(zast. Roztoky u Jilemnice,,škola na dočasném/provizorním stanovišti)
- vybraný sudý spoj linky 670968 veden standardně od Svojku/Kruhu po sil.č. III/28615
do Roztok u Jilemnice - sil.č. III/28411 - zast. Roztoky u Jilemnice,,škola (na
dočasném/provizorním stanovišti) - dále po své pravidelné trase směr Martinice v
Krkonoších/Jilemnice
- vybraný sudý spoj linky 670968 veden standardně z Kruhu (výchozí zast. Kruh,,host.na
Rychtě) po sil.č. III/28615 do Roztok u Jilemnice - sil.č. III/28411 - zast. Roztoky u
Jilemnice,,škola (na dočasném/provizorním stanovišti) - dále po své pravidelné trase
směr Martinice v Krkonoších/Jilemnice
Po dobu úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek:
Roztoky u Jilemnice,,škola - na stálém stanovišti neobsluhována; bude zřízeno
dočasné/provizorní stanoviště
Roztoky u Jilemnice,,žel.st. - standardně obsluhována; v její blízkosti bude docházet k
otáčení BUS
Kruh,,u mostu - variantně navíc obsluhována
Kruh,,host.na Rychtě - variantně navíc obsluhována
Žadatel, opět možno ve spolupráci s dotčeným dopravcem BusLine LK s.r.o., zajistí vyvěšení
informace o dočasném neobsloužení zast. Roztoky u Jilemnice,,škola na jejím stálém
stanovišti a přesunu na dočasné/provizorní stanoviště
Dopravce BusLine LK s.r.o. připraví ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. výlukový jízdní
řád dotčené linky 670968 a předloží jej ke schválení dopravnímu úřadu
Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění úplné uzavírky neprodleně informovat
minimálně dopravce BusLine LK s.r.o. ondrej.polak@busline.cz, tel.: +420 724 257 396,
dopravní úřad KÚLK OD lubos.tomicek@kraj-lbc.cz, tel.: +420 778 543 222 a dispečink
IDOL dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000.
7. Budou dodrženy podmínky souhlasu PČR
a) Pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni užívat reflexní vesty schváleného typu
b) Výkopy budou zajištěny proti náhodnému pádu osob podle obecně závazných předpisů pro
provádění stavebních prací
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
M-SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 15.6.2020 žádost o povolení uzavírky.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát vyjádření dne
18.6.2020 č.j. KRPL-45312-1/ČJ-2019-181106-02
Souhlas s uzavírkou a navrženým DIO
- Městský úřad Semily, odbor dopravy, dne 26.6.2020 č.j. OD/2403/20
Stanovení PÚP
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Městský úřad Nová Paka, dne 23.6.2020 č.j. MUNP/2020/10422/SÚ/KP
Stanovení přechodné úpravy provozu
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy souhlas dne 25.6.2020 č.j. KULK
47302/2020/280.8/Tk
Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, dne 18.6.2020 č.j.
KSSLK/4286/2020
Souhlas s povolením uzavírky
Obec Roztoky u Jilemnice, dne 15.6.2020
Souhlas s návrhem objízdné trasy
Obec Kruh, dne 29.6.2020 č.j. 7/2020
Souhlas s návrhe objízdné trasy
Obec Martinice v Krkonoších, dne 15.6.2020 č.j. 392 O/20
Souhlas s návrhem objízdné trasy
Obec Horka u Staré Paky, dne 16.6.2020
Souhlas s návrhem objízdné trasy
Obec Studenec, dne 15.6.2020
Souhlas s návrhem objízdné trasy
Obec Bělá, dne 19.6.2020
Souhlas s návrhem objízdné trasy

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Město Jilemnice, Obec Roztoky u
Jilemnice, Obec Kruh, OBEC MŘÍČNÁ, Obec Martinice v Krkonoších, Obec Levínská Olešnice,
Obec Horka u Staré Paky, Obec Studenec, Obec Svojek, Obec Stará Paka, Obec Bělá
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
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
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit
řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

otisk úředního razítka
Ing. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm a) správního řádu (dodejky)
M-SILNICE a. s., IDDS: jwtq7ju
sídlo: Husova č.p. 1697, Bílé Předměstí-Pardubice, 530 03 Pardubice 3
Dopravní značení Smržovka s. r. o., IDDS: xzgbph3
sídlo: Kostelní č.p. 1476, 468 51 Smržovka
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, 460 06 Liberec 6
Město Jilemnice, IDDS: g2nbdtx
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 82, 514 01 Jilemnice
Obec Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice č.p. 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice
Obec Kruh, Kruh č.p. 165, Kruh, 514 01 Jilemnice
OBEC MŘÍČNÁ, IDDS: 9exasur
sídlo: Mříčná č.p. 211, 512 04 Mříčná
Obec Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších č.p. 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
Obec Levínská Olešnice, Levínská Olešnice č.p. 94, 514 01 Jilemnice
Obec Horka u Staré Paky, 512 34 Horka u Staré Paky
Obec Studenec, Studenec č.p. 364, 512 33 Studenec u Horek
Obec Svojek, Svojek č.p. 1, Svojek, 507 91 Stará Paka
Obec Stará Paka, Revoluční č.p. 180, 507 91 Stará Paka
Obec Bělá, Bělá 142, 514 01 Jilemnice
Dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 15 Semily
Městský úřad Semily, odbor dopravy, Riegrovo náměstí č.p. 63, 513 01 Semily
Městský úřad Nová Paka, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu č.p. 642/2a, 460 01 Liberec 1
Ostatní
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, nábřeží Svatopluka Čecha č.p. 185,
513 01 Semily
Zdravotnická záchranná služba, Metyšova č.p. 465, 514 01 Jilemnice
Ambulance - van Doornik, IDDS: x8fk777
sídlo: Metyšova č.p. 465, 514 01 Jilemnice
BusLine, a. s., IDDS: 4kcxic3
sídlo: Na Rovinkách č.p. 211, 513 01 Semily
KAD spol. s r.o., IDDS: mdxeuaa
sídlo: Vápenická č.p. 475, 543 01 Vrchlabí 1
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IDDS: x4kgvqt
sídlo: Na Ostrově č.p. 177, 537 01 Chrudim 1
KORID LK, spol s r. o., IDDS: 3gpgib2
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, 461 80 Liberec
ČSAD Liberec, a.s., IDDS: cnzcdud
sídlo: České mládeže č.p. 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

