Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 355, 511 22 Turnov
tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888
e-mail: s.kupec@mu.turnov.cz

Adr.: Jiří Lorenc ETS, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Naše značka: OD/15/29783/KOM/KUS/Uz

Vyřizuje: Kupec t. 481 366 869

V Turnově: 14.7.2015

Věc:
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, v platném znění, §
39 vyhlášky MD č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
povoluje
na základě žádosti, kterou podala spol. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence
2677, 530 02 Pardubice, IČ 252 53 361 úplnou uzavírku části silnice III/2797 v místě železničního
přejezdu č. 1 - P3099 ( pod prasečákem, směr osada Husa ) k.ú. Čtveřín, v místě železničního
přejezdu č. 2 - P3098 ( vlaková zastávka v obci Čtveřín, Doubí ) a v místě železničního přejezdu č.
3- P3096 v obci Čtveřín na trati Turnov - Liberec v jednotlivých etapách č. 1 - č. 4 z důvodu
stavby, akce „ Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov-Liberec“ - oprava železničních
přejezdů za těchto podmínek:
1) Na silnici III/2797 v místě železničního přejezdu č. 1 - P3099 ( pod prasečákem, směr osada
Husa ) k.ú. Čtveřín bude provedena v etapě č. 1:
úplná uzavírka
ode dne 30.7.2015 (od 07,00 hodin) do 31.7.2015 (do 08,00 hodin)

2) Na silnici III/2797 v místě železničního přejezdu č. 2 - P3098 ( vlaková zastávka Doubí
v obci Čtveřín, Doubí) a v místě železničního přejezdu č. 3 - P3096 v obci Čtveřín bude
provedena v etapě č. 2:
úplná uzavírka
ode dne 31.7.2015 (od 07,00 hodin) do 7.8.2015 (do 23,00 hodin)

3) Na silnici III/2797 v místě železničního přejezdu č. 3 - P3098 (vlaková zastávka Doubí
v obci Čtveřín, Doubí) a v místě železničního přejezdu č. 3 - P3096 v obci Čtveřín bude
provedena v etapě č. 3:
úplná uzavírka
ode dne 7.8.2015 (od 23,00 hodin) do 10.8.2015 (do 23,00 hodin)
4) Na silnici III/2797 v místě železničního přejezdu č. 1 - P3099 ( pod prasečákem, směr osada
Husa ) k.ú. Čtveřín bude provedena v etapě č. 4:
úplná uzavírka
ode dne 9.9.2015 (od 07,00 hodin) do 18.9.2015 (do 23,00 hodin)

5) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, dle ustanovení § 39 odst. 4 vyhlášky č.104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
6) Dopravní značení bude umístěno dle příslušných předpisů. Uzavřený úsek bude osazen DZ č.
Z2 + B1.
7) Objízdné trasy:
Objízdná trasa bude vedena ze silnice III/2791 z obce Paceřice, Husa na silnici III/03527 přes
obec Paceřice po silnici III/28727, po silnici III/28728 do obce Ohrazenice a dále po silnici
III/2797 směr obec Čtveřín. V opačném směru od Čtveřína po silnici III/2797 do obce
Ohrazenice a po silnici III/28728 přes obec Paceřice na silnicí III/03527 a po silnici III/2791
směr Paceřice, Husa.
8) 6) Autobusová osobní linková doprava:
Opatření pro termíny 30.7.2015 (7:00) - 7.8.2015 (23:00) a 9.9.2015 (7:00) - 18.9.2015 (23:00):
Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému neobsloužení/omezení provozu zastávek dotčenými
linkami:
Ohrazenice,,Pyrám – obsluha spoji linky 670363 bude omezena o všechny spoje, které budou
odkloněny po objízdné trase (obsluha zachována jen spojem 12), cestující budou odkázáni na další
linky obsluhující tuto zastávku a na nejbližší, linkou 670363 obsluhovanou, zastávku Ohrazenice,,u
výkupny (vzdálenou cca 400m).
Lažany – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Ohrazenice,u
výkupny (vzdálenou cca 1,6km), případně na spoje linky NAD ČD (které budou po dobu předmětné
uzavírky zastavovat i v zastávce Lažany).
Čtveřín,Doubí,škola – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší zastávku Čtveřín
(vzdálenou cca 950m), obsluhovanou linkami 670310, 670311 a 670362, případně na spoje

linky NAD ČD obsluhující zastávku Čtveřín,Doubí,Jednota (vzdálenou cca
Čtveřín,Doubí,Jednota – bez náhrady, cestující budou odkázáni na spoje linky NAD ČD
obsluhující tuto zastávku, případně na nejbližší zastávku obsluhovanou linkami 670310,
670311 a 670362 (Čtveřín, vzdálenou cca 1,4km).
Čtveřín,Doubí,žel.zast. – bez náhrady, cestující budou odkázáni na spoje linky NAD ČD
obsluhující zastávku Čtveřín,Doubí,Jednota (vzdálenou cca 600m), případně na nejbližší
zastávku obsluhovanou linkami 670310, 670311 a 670362 (Čtveřín, vzdálenou cca 2km ).

400m).

Opatření navíc pro termín 31. 7. 2015 (7:00) – 7. 8. 2015 (23:00):
Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému neobsloužení/omezení provozu zastávek dotčenými
linkami (z hlediska dotčených spojů linek 670362 a 670311):
Lažany – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Ohrazenice,,u
výkupny (vzdálenou cca 1,6km), případně na spoje linky NAD ČD (které budou po dobu předmětné
uzavírky zastavovat i v zastávce Lažany)
Čtveřín,Doubí,škola – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku
Čtveřín (vzdálenou cca 950m), případně na spoje linky NAD ČD obsluhující zastávku Čtveřín,
Doubí, Jednota (vzdálenou cca 400m ).
Opatření pro termín 7.8.2015 (23:00) – 10.8.2015 (23:00):
Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému neobsloužení/omezení provozu zastávek dotčenými
linkami:
Lažany – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Ohrazenice, u
výkupny (vzdálenou cca 1,6km), případně na spoje linky NAD ČD (kterébudou po dobu předmětné
uzavírky zastavovat i v zastávce Lažany)
Čtveřín,Doubí,škola – bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku
Čtveřín (vzdálenou cca 950m), případně na spoje linky NAD ČD obsluhující zastávku
Čtveřín,Doubí,žel.zast. (vzdálenou cca 1,2km) a dále
viz souhlasné vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy vydané pod. čj.:
KULK50713/2015/280.8/Ls ze dne 9. července 2015.

Žadatel ve spolupráci s dopravcem BusLine a.s. zajistí informování cestujících
prostřednictvím vývěsek na všech dočasně neobsloužených či provozně omezených
zastávkách (vč. náhradních možností spojení).
9) Objízdná trasa bude označena DZ IS 11b. Pracovní místo při provádění stavebních prací a
objízdná trasa bude přechodně označena dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích čj.: OD/15/29783/KOM/KUS/Dz ze dne 14.7.2015, které je nedílnou součástí
tohoto povolení a dle předchozího písemného vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje, územního odboru vnější služby Liberec, dopravního inspektorátu a po
projednání s PČR KŘLK DI Semily dle čj.: KRLP-61381-1/ČJ-2015-180506-02 ze dne 25.
června 2015 a dle čj.: KRLP-61630-1/ČJ-2015-180506-02 ze dne 3. července 2015.
10) O uzavírce bude zajištěna v místě obvyklým informovanost veřejnosti.
11) Zahájení a ukončení uzavírky bude prokazatelně oznámeno odpovědnou osobou Městskému
úřadu Turnov, odboru dopravnímu e-mailem popř. telefonicky: s.kupec@mu.turnov.cz, tel.
481 366 869; Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o. p. Šádek tel. 602 171 595;
Zdravotnické záchr. službě LK, operační stř. Turnov, ul. 28. října 1000, Turnov tel. 481 319

222 ( 211 ) a Hasičskému záchr. sboru LK, Barvířská 29/10, Liberec ( HZS Turnov tel. 950 486
111).
12) Dopravní značení uzavírky zajistí firma Jiří Lorenc ETS, se sídlem 5. května 1378, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČ 455 40 161, dle stanovení přechodné úpravy provozu na silnici, která je
pro žadatele nedílnou součástí tohoto povolení.
13) Dopravní značky budou po dobu trvání uzavírky a objížďky kontrolovány a
udržovány. Po pominutí důvodu pro uzavírku v jednotlivých etapách budou žadatelem
odstraněny všechny dopravní značky a zařízení označující tuto uzavírku a objížďku a
provoz na pozemní komunikaci bude obnoven.
14) Odpovědnou osobou za zhotovitele a průběh stavby je Nožka Peter ( Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s. ) tel. 602 492 283, za provedení dopravního značení Lorenc Jiří, tel. 606 642 987
( firma Jiří Lorenc ETS).

Odůvodnění
Dne 7.7.2015 podala spol. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, IČ 252 53 361, kterou na základě plné moci zastupuje firma Jiří Lorenc ETS,
se sídlem 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 455 40 161 žádost o povolení úplné
uzavírky části silnice III/2797 v místě železničního přejezdu č. 1 - P3099 ( pod prasečákem,
směr osada Husa ) k.ú. Čtveřín, v místě železničního přejezdu č. 2 - P3098 ( vlaková zastávka
v obci Čtveřín, Doubí ) a v místě železničního přejezdu č. 3 - P3096 v obci Čtveřín na trati
Turnov - Liberec v jednotlivých etapách č. 1 - č. 4 z důvodu stavby, akce „Odstranění propadů
traťové rychlosti v úseku Turnov-Liberec“ - oprava železničních přejezdů.
Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností, souhlasu vlastníků
pozemních komunikací rozhodl silniční správní úřad tak, jak shora ve výroku rozhodnutí
uvedeno.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti 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 nemá odvolání proti
tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Příloha pro žadatele
Stanovení dopravního značení
Doručí se:
Účastníci řízení :
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice zastupuje Jiří
Lorenc ETS, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dle § 27 odst. 1 správního řádu - na
doručenku nebo DS 3ukj46v)
Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6(dle § 27
odst. 2 správního řádu - na doručenku nebo DS)
Obec Paceřice (dle § 27 odst. 2 správního řádu - na doručenku nebo DS)
Obec Ohrazenice (dle § 27 odst. 2 správního řádu - na doručenku nebo DS)
Obec Přepeře (dle § 27 odst. 2 správního řádu - na doručenku nebo DS)
Obec Čtveřín (dle § 27 odst. 2 správního řádu - na doručenku nebo DS)
Na vědomí :
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, U
Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor vnější služby Liberec,
dopravní inspektorát - DS
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor vnější služby Semily,
dopravní inspektorát - DS
Zdravotnická záchranná služba LK, operační stř. Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov - DS
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec - DS
Krajský úřad LK, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
2 – DS
Busline a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily - DS
ČSAD Liberec, a.s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI - roman.martinec@csadlb.cz- email
Koridlk@kraj-lbc.cz – DS

