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Liberec 1

S a D v.o.s.
IČ 41327837

Želivského 14a
46605 Jablonec nad Nisou

L
V Liberci dne 23.9.2013

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, ( dále jen odbor dopravy), podle
ustanovení § 40, odst. 1, odst. 4, odst. 5 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, příslušný silniční správni úřad na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy
v obvodu rozšířené působnosti Statutárního města Liberec, přezkoumal ve správním řízení dle zákona Č.
50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 18.9.2013, a

povoluje
účastníku řízení, (§ 27, odst. 1 zákona

Č.

500/2004 Sb., správní řád), kterým je firma:

S a D v.o.s., IČ 413 27 837, se sídlem Jablonec nad Nisou, Želivského 14a, PSČ 46605,
( dále jen firma S a O ),

I.
podle § 25, odst. 6, písmo c), bod 3 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších změn a doplňků, § 40 vyhlášky Č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláštni užíváni silnice:

111/27810, ( ULICE MINKOVICKÁ

), K.Ú. MINKOVICE,

v termínu od 25.9.2013 do 30.4.2014,
se souhlasem vlastníka silnice, kterým je Krajská správa silnic Libereckého kraje Liberec, a se souhlasem
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec,

II.
podle § 24 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 39
vyhlášky Č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, úplnou uzavírku silnice:

111/27810, ( ULICE MINKOVICKÁ

), K.Ú. MINKOVICE,

v termínu od 25.9.2013 do 15.12.2013,
po projednání s vlastníkem

silnice, kterým je Krajská správa silnic Libereckého

kraje Liberec,
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III.
podle § 24 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 39
vyhlášky Č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,

NAŘIZUJE OBJÍŽĎKU,
v termínu od 25.9.2013 do 15.12.2013,
po projednání s vlastníkem silnic, po kterých bude vedena objížďka, a kterými je Krajská správa silnic
Libereckého kraje Liberec, a s vlastníkem místních komunikací, po kterých bude vedena objížďka, a
kterým je Obec Šimonovice.
Přesné místo úplné uzavírky a zvláštního užívání:

Silnice IIII27810 od křižovatky
Rozdvojená.

s ulicí Puškinova

ke křižovatce

s místní komunikací

Pro druh stavby:

Šimonovice - ul. Minkovická - splašková kanalizace.
Zhotovitel stavby:

S a D v.o.s., IČ 413 27 837, se sídlem Jablonec nad Nisou, Želivského 14a, PSČ 466 05.
Zodpovědná

osoba:

Josef Nešvera, mobil

Č.

773 289 583..

Závazné podmínky:
I. Odbor dopravy dle § 77, odst. I, písmo c) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přechodnou úpravu provozu dle písemného
stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, ze
dne 16.9.2013, pod č.j.: KRPL-88145-1/ČJ-2013/180506-02.
Dopravní značení bude osazeno dle
platných předpisů, vyhlášek, ČSN a technických podmínek upravujících tuto oblast. Budou použity
dopravní značky schválených typů s platným atestem.
2. Z důvodu bezproblémové zimní údržby je nutno zachovat průjezdný jízdní pruh o šíři min. 4,0 m .

V případě, že firma S a D toto nedodrží, musí zajistit zimní údržbu, ( pluhování, inertní posyp ),
v celém obslužném úseku na své náklady a vlastní technikou. Současně musí předložit na odbor
dopravy nejdéle do 2.12.2013 návrh dopravniho značení odsouhlaseného Policií ČR, Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro tuto situaci.
3. V termínu do 30.4.2014 bude provedena definitivní povrchová úprava silnice za dodržení podmínek
stanovených vlastníkem silnice - "Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů
komunikací", platné od 1.4.2012, které jsou přístupny na webové adrese: www.ksslk.cz.
4. Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého
17.9.2013, zn. 30/13/RKlI5417104,
a dne 19.9.2013, zn. 30/13/RKlI5317383.
5. Na silnici llI/2789, ( za železničním přejezdem vlevo ve směru provozního
dobu trvání objízdné trasy umístěno betonové svodidlo.

kraje dne

staničení silnice ), bude po

str. 3

Č.j. CJ MML 144156/13

6. Nařízení ob;ízdné trasy:
Objízdná trasa bude vedena po silnicích llIl27811, IIII27810, IIII2789,III/27814
komunikacích Puškinova, Minkovická, Hodkovická, Cihlářova a Buková.

a po místních

7. Budou dodrženy podmínky stanovené Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
ze dne l7.9.2013, zn. 2595/13.
8. Firmy se sídlem v úseku dotčeném úplnou uzavírkou, obyvatele stávajících
rezidentních karet budou o úplné uzavírce včas informováni.

objektů a vlastníci

9. Budou dodrženy fáze č. 1 - 4 harmonogramu, který byl doložen firmou S a D a odsouhlasený
ČR, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, DI.

Policií

10.Pracoviště bude zajištěno proti možnému úrazu třetích osob, rovněž tak proti škodám třetím osobám.
Pokud k úrazu, či škodám dojde, nese zodpovědnost zhotovite!.
l l.Firrně zajišťující odvoz komunálního odpadu v dotčené oblasti budou vytvořeny podmínky pro tento
odvoz. V opačném případě zajistí tento odvoz firma S a D na vlastní náklady. V případě nutnosti
přemístění nádob na komunální odpad projedná tuto záležitost předem firma S a D jak s konkrétní
firmou, tak se všemi uživateli nádob, kterých se náhradní stanoviště bude týkat.
12.Po celou dobu stavby bude umožněn vjezd vozidlům IZS.
13.Po celou dobu stavby budou do stávajících objektů zajištěny bezpečné přístupy pro pěší.
14.Na požádání kontrolního
kopii.

orgánu je firma S a D povinna předložit toto rozhodnutí,

15.Po ukončení úplné uzavírky, zvláštního užívání a objížďky bude
neprodleně odstraněno a provoz bude obnoven v původním rozsahu.

přechodné

případně jeho

dopravní

značení

16.Práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády
591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, zejména skladování a manipulace
s materiálem, příprava, zajištění a provádění výkopových prací včetně zajištění stability stěn výkopů,
(příloha
3 k nařízení vlády
591/2006 S.).
č.

č.

č.

l7 .Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude postihnuto dle § 42b, odst. I, písmo a) a b) zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

č.

ODŮVODNĚNÍ:
Na základě žádosti, kterou dne 18.9.2013 předložila firma S a D V.O.S., IČ 413 27837, se sídlem
Jablonec
nad
Nisou,
Zelivského
14a, PSČ
466 05, rozhodnutí
ze dne 8.6.2011,
č.j.
ZPVU/4330/055796/11-Kro,
CJ MML 10 1485/11, souhlasu vlastníka silnice, kterým je Krajská správa
silnic Libereckého kraje Liberec,
a souhlasu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, povolil odbor dopravy:
v
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I.
zvláštní užívání silnice 111127810,( ulice Minkovická ), k.ú. Minkovice,
po projednání s vlastníkem silnice, kterým je Krajská správa silnic Libereckého kraje Liberec, povolil
odbor dopravy:

II.
úplnou silnice 111127810,( ulice Minkovická ), k.ú. Minkovice,
po projednání s vlastníkem silnic, po kterých bude vedena objížďka, a kterými je Krajská správa silnic
Libereckého kraje Liberec, a s vlastníkem místních komunikací, po kterých bude vedena objížďka, a
kterým je Obec Šimonovice:

III.
nařídil objížďku.

Firma S a D v.o.s., IČ 413 27837, se sídlem Jablonec nad Nisou, Želivského 14a, PSČ 466 05,
předložila potřebné doklady a odbor dopravy v souladu s ustanovením § 24 a § 25, odst. 6, písmoc), bod 3
zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, § 39 a § 40
vyhlášky Č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I., II. a III. tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru dopravy Krajského
úřadu Libereckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, oddělení silniční a
dopravní, nám. Dr. E. Beneše 1.
Podle § 24, odst. 4 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Stanovení přechodné úpravy není vydáváno ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Otisk úiedniho razitka

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
byl vyměřen ve výši 1.000,- Kč a zaplacen dne 18.9.2013.

é.j. CJ

MML 144156113

str. 5

ObdržÍ:

S a D v.o.s., IDDS: my37x4k
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Na vědomí:

Obec Šimonovice, IDDS: xh6jdrq
Česká sanita s.r.o., Sverdlovská č.p. 236, 460 08 Liberec 8
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
.A.S.A. Liberec, s.r.o., IDDS: csecc3a
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IDDS: c2hdrn3
MML ODSD-spis

