Městský úřad Hlinsko

*MUHLX00LU8N5*

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adámk ova tř í da 554, H l i nsk o
Váš dopis ze dne: 21.4.2021
Vaše značka:
Č.j.: Hl 21028/2021/SÚ
Spisová značka: S-SÚ/21008/2021/7
Spisový znak – skart. znak/lhůta: 330/A20
Opráv. úřední osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel
Tel.: 469 326 137
E – mail: zastera@hlinsko.cz
Počet listů/příloh: 3 str. / 0
V Hlinsku dne: 21.4.2021

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný
podle ustanovení § 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 podle
ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.) žádost o povolení uzavírky, kterou dne
21.4.2021 podala
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Hlinsko, IČO 00085031, Srnská č.p.
382, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, kterou zastupuje
DOPA CZ s.r.o., IČO 27519341, Přestavlky č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec (dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim č.j. KRPE24738-2/ČJ-2021-170306 ze dne 19.4.2021 a souhlasu Obce Hamry ze dne 12.4.2021 - 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
částečnou uzavírku
na komunikaci: silnice III/343 8
z důvodu: oprava římsy mostu ev.č. 3438-2
v místě: Hamry, most ev.č. 3438-2, viz návrh DIO na str. 3
v termínu: od 26.4.2021 do 30.5.2021
objízdná trasa: nestanovena
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky podle „stanovení přechodné úpravy provozu“,
které vydal náš správní úřad dne 21.4.2021 pod č.j. Hl 21011/2021/SÚ.
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3. 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 a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
4. Žadatel odpovídá za stav přechodného dopravního značení po celou dobu částečné uzavírky.
Odpovědná osoba za dopravní značení je p. Miloslav Křivský, tel: 606521849.
5. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem.
6. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Hlinsko,
stavební úřad. Současně musí být odstraněno přechodné dopravní značení uzavírky.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Hlinsko, Srnská č.p. 382, 539 01 Hlinsko
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Hamry
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 21.4.2021 žádost o povolení částečné uzavírky silnice III/343 8 z důvodu opravy římsy
mostu ev.č. 3438-2 .
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 podle § 24 odst. 2 písm. a) až d)
zákona o pozemních komunikacích povolil úplnou uzavírku silnice II/337, jak je ve výroku rozhodnutí
uvedeno.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního úřadu.
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 úřadu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
úřad 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 bude posuzováno jako porušení
ustanovení o uzavírce.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu

"otisk úředního razítka"

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Hlinsko, IDDS: ffhk8fq
DOPA CZ s.r.o., IDDS: s2izkxv
Obec Hamry, IDDS: ua3a3ew
dotčené orgány státní správy
Policie České republiky, dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
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