Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 869
e-mail: r.kobylkova@mu.turnov.cz

Adr.:
VIATEX s. r. o., Belgická 4855, 466 05 Jablonec n. N.
Naše značka: OD/22/17289/KOM/Uz/částečná

Vyřizuje: Kobylková t. 481 366 869

V Turnově 24.06.2022

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Turnov, odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad podle
ustanovení § 40 odst.4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění, v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ustanovení § 39 vyhlášky MD č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, v platném znění

povoluje
na základě žádosti, kterou podala spol. VIATEX s. r. o., Belgická 4855, 466 05 Jablonec n. N.,
IČ: 62740539, která v řízení zastupuje spol. ASANO s. r. o., Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25,
IČ: 25017381, kde dalším účastníkem řízení je Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, částečnou uzavírku na pozemní komunikaci č. III/03527,
p. p. č. 384/1, 1212, k. ú. Žďárek u Sychrova z důvodu výstavby bezbariérového chodníku v obci
Žďárek u Sychrova, v úseku dle předložené situace za těchto podmínek:
1) Na výše uvedené pozemní komunikaci bude provedena
částečná uzavírka
18.07.2022 – 30.09.2022
částečná uzavírka
2) Silnice č. III/03527 bude částečně uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí III/28726 až
po č. p. 51 Žďárek u Sychrova.
3) Uzavírka bude ze strany žadatele v dostatečném časovém předstihu oznámena písemně
všem vlastníkům nemovitostí dotčených touto uzavírkou a bude omezena časově na
nejkratší dobu.
4) Pracovní místo uzavřeného úseku místní komunikace bude řádně označeno dopravním
značením. Částečná uzavírka bude probíhat zúžením jednoho jízdního pruhu.
Pracovní úseky budou probíhat v max. délce cca 30 m.
5) Dopravní značení uzavírky zajistí žadatel o uzavírku, dle stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci čj. OD/22/17289/KOM/OOP ze dne 23.06.2022, která je
pro žadatele nedílnou součástí tohoto povolení.
6) Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny dopravní
značky a zařízení označující tuto uzavírku a provoz na místní komunikaci bude obnoven.
7) Odpovědnou osobou za průběh akce je stavbyvedoucí Martin Zelinka, tel.: 736 751 933,
ASANO.

Odůvodnění
Dne 20.06.2022 podala spol. VIATEX s. r. o., Belgická 4855, 466 05 Jablonec n. N., IČ: 62740539,
která v řízení zastupuje spol. ASANO s. r. o., Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25, IČ: 25017381,
žádost o částečnou uzavírku na pozemní komunikaci č. III/03527, p. p. č. 384/1, 1212, k. ú. Žďárek
u Sychrova z důvodu výstavby bezbariérového chodníku v obci Žďárek u Sychrova, dle předložené
situace.
Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností, souhlasu vlastníka
komunikace rozhodl silniční správní úřad tak, jak shora ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec podáním, učiněným prostřednictvím
Městského úřadu Turnov, dopravního odboru.
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve znění
pozdějších předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.
Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru
Příloha pro žadatele:
Stanovení dopravního značení

Doručí se:
Účastníci řízení:
VIATEX s. r. o., Belgická 4855, 466 05 Jablonec n. N. (dle § 27 odst. 1 správního řádu – do vl.
rukou nebo DS)
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ:
70946078
(dle § 27 odst. 2 správního řádu – na doručenku nebo DS)
Obec Žďárek u Sychrova
Dotčený orgán státní správy:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor vnější služby Liberec,
dopravní inspektorát – DS
Na vědomí:
Zdravotnická záchranná služba LK, operační středisko Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov DS
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec – DS

