MĚSTSKÝ

ÚŘAD

TANVALD

Odbor dopravy

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41
sp.zn.: MěÚT/12939/2017/OD-SH/To
čj.: MěÚT/13093/2017/OD-SH/To
vyřizuje: Tolarová/tel.: 483 369 626 / 724 362 216
e-mail: itolarova@tanvald.cz

Tanvald dne 2. srpna 2017

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy obdržel dne 28. července 2017 žádost společnosti STRABAG a.s. (IČ
60838744), Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00 v zastoupení panem Josefem Nešverou, nar. 14.02.1972,
bytem Jabloňová 412, Liberec 12, PSČ 460 01, o povolení uzavírky silnice III/29042 v k.ú. Albrechtice
v Jizerských horách a k.ú. Tanvald dle doložené situace, a to z důvodu provádění stavebních prací v rámci běžné
údržby – opravy dotčené komunikace.
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) po přezkoumání výše uvedené žádosti a na základě předchozího souhlasu vlastníka dotčených
komunikací tj. Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, zastoupeného Krajskou správou silnic
Libereckého kraje p.o., se sídlem ul. České Mládeže 632/32, Liberec (čj.: KSSLK/5572/2017 z 19.07.2017) a
dotčeného orgánu Policie ČR k.ř. - DI Jablonec nad Nisou (čj.: KRPL-74139/ČJ-2017-180406-02 z 28.07.2017)
dle § 24 zákona o pozemních komunikacích rozhodl a
povoluje
č á s t e č n o u a ú p l n o u uzavírku
silnice III/29042 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách a k.ú. a obci Tanvald
dle doložené situace, a to z důvodu provádění stavebních prací v rámci běžné údržby – opravy dotčené
komunikace v k.ú. a obcích tamtéž.
Úseky uzavírek:
• Částečná uzavírka:
o silnice III/29042 v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách a k.ú. Tanvald bude částečně uzavřena se
zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem v úseku od křižovatky se silnicí III/29022 v k.ú. a obci
Albrechtice v Jizerských horách až k pozemku ppč. 1018 (k.ú. Tanvald) tj. cca 150 m za objektem čp.
151 ve směru na Tanvald. Celková délka předmětného úseku, kde bude provedena souvislá údržba
silnice III/29042, je tedy cca 1700 m, proměnné šíře v rozsahu 5.80 – 12.50 m (směrový oblouk), a to
dle doložené situace.
• Úplná uzavírka:
1) silnice III/29042 v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách a k.ú. Tanvald bude v délce cca 700 m
z technologických důvodů při konečné pokládce ložné a obrusné vrstvy zcela uzavřena v úseku od
křižovatky se silnicí III/29022 v k.ú. a obci Albrechtice v Jiz. horách po křižovatku se silnicí
III/29044 (odbočka na Jiřetín pod Bukovou) v k.ú. a obci Tanvald, a to dle doložené situace.
2) silnice III/29042 v k.ú. Tanvald bude v délce cca 1000 m z technologických důvodů při konečné
pokládce ložné a obrusné vrstvy zcela uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí III/29044 (odbočka
na Jiřetín pod Bukovou) až k pozemku ppč. 1018 (k.ú. Tanvald) tj. cca 150 m za objektem čp. 151 ve
směru na Tanvald, vše v k.ú. a obci Tanvald, a to dle doložené situace.
V rámci opravy stávajícího asfaltového krytu bude provedeno: obnova nezpevněné krajnice a odstranění
zvýšeného/nerovného okraje a vyrovnání do potřebného sklonu, pročištění odvodňovacích prvků (vpustí, příkopů,
propustků, vtokových objektů, zatrubněných příkopů v místě hospodářských sjezdů), provedení celoplošné
opravy krytu a ložní vrstvy s vyrovnávkou a reprofilací vozovky (režim odvodnění bude zachován, nedojde
k ovlivnění povrchových a podpovrchových vod), výšková úprava navazujících stávajících sjezdů a provedení
Karel Kuch
obnovy vodorovného dopravního značení z plastu strukturovaného nezvučícího (č. V4 „vodící čáry“).
2017.08.02 14:27:33
Provedení souvislé údržby si vyžaduje stávající stav vozovky, který se projevuje jednotlivými poruchami,
Signer: jedná se
CN=Karel Kuch
o výskyt několika typů poruch současně v obrusné a ložní vrstvě, známkami opotřebení, nerovností, výtluky.
C=
O=Město Tanvald

Public key:
RSA/2048 bits

Termín částečné uzavírky :

2

-

od 9. srpna 2017 (středa) - do 8. října 2017 (neděle)

Termín úplné uzavírky :
a) od 23. září 2017 (sobota) – úsek od křižovatky se silnicí III/29022 v k.ú. Albrechtice v Jiz. horách po
křižovatku se silnicí III/29044 v k.ú. Tanvald
b) od 24. září 2017 (neděle) – do 28. září 2017 (čtvrtek)
– úsek od křižovatky se silnicí III/29044 až k pozemku ppč. 1018 k.ú. Tanvald
Objízdná trasa :
- bude v době úplné uzavírky silnice III/29042 vedena po silnicích III/29022, I/10, I/14 a III/29042 dle
doloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“).
Pro rozhodnutí platí následující podmínky:
1. V době uzavírky bude dodrženo „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“ čj.:
MěÚT/13094/DZ/17 ze dne 02.08.2017 vydané Městským úřadem Tanvald, odborem dopravy, které je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Dopravní značení musí být rozmístěno před zahájením prací
v dotčeném úseku komunikace a po celou udržováno v dobrém stavu. Po ukončení prací bude ihned
odstraněno a uvedeno do původního stavu.
2. O „Stanovení...“ pro umístění dopravního značení mimo územní působnost MěÚ Tanvald požádá
zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu (Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor dopravy)
před zahájením prací (úplné uzavírky).
3. Před zahájením prací je nutné prověřit možná uložení podzemních vedení – inženýrských sítí a
respektovat oprávněné požadavky jejich správců.
4. Vzhledem k rozsahu úplné uzavírky zajistí zhotovitel prokazatelně v dostatečném časovém předstihu
informovanost osob zde trvale bydlících a podnikatelských subjektů zde sídlících o termínu zahájení a
průběhu úplné uzavírky.
5. V době uzavírky bude po dobu pracovních činností (pokud to dovolí technologické podmínky) umožněn
vjezd technické obsluze, vozidlům IZS, osobám trvale zde bydlícím či podnikatelským subjektům zde
sídlícím. Bude zabezpečen možný bezpečný pohyb chodců v dané lokalitě.
6. Dopravním omezením – uzavírkou silnice III/29042 bude narušen provoz pravidelné autobusové
dopravy:
• Uzavírkou budou přímo dotčeny spoje linky 530744 dopravce BusLine a.s. (celkem 11 spojů
v pracovní dny, žádný spoj o víkendech), nepřímo (výlukovými opatřeními) i linky 530741 a 530742
téhož dopravce. V případě výluky na železniční trati č. 034 by mohla být dotčena i linka NAD ČD.
• Dotčené spoje linky 530744 budou po dobu úplné uzavírky upraveny z polookružních na
standardním způsobem trasované v této výlukové trase: Tanvald – pravidelná trasa přes zast.
Desná,,střed a Albrechtice v Jiz.h.,,pošta – zast. Jiřetín p. Bukovou,,ObÚ, kde budou ukončeny, resp.
výchozí (shodně jako spoje 3 a 2), úsek Jiřetín p. bukovou – dolní Smržovka – Tanvald vynechají
bez náhrady na této lince.
• Vybrané spoje linek 530741 a 530742 budou po dobu úplné uzavírky doplněny o závlek z Dolní
Smržovky po silnici III/29043 a III/29042 do zast. Tanvald,,Údolí Kamenice a zpět.
• Po dobu úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy zastávek dotčenými linkami:
Jiřetín p.Bukovou,,ObÚ – bude dočasně pro všechny spoje linky 530744 výlukově zastávkou
cílovou/výchozí;
Tanvald,,Údolí Kamenice; Tanvald,,u kláštera; Smržovka,Dolní Smržovka,most – dočasně nebudou
obsluhovány výlukově zkrácenými spoji linky 530744, náhradou budou obsluhovány závleky
vybraných spojů linek 530741 a 530742;
Smržovka,,dolní nádraží – dočasně nebude obsluhována bez náhrady, cestující budou odkázáni na
nejbližší obsluhovanou zastávku Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje (vzdálenou cca 300 m);
Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje; Smržovka,Dolní Smržovka,TENEO; Smržovka,Dolní
Smržovka,u Maška – dočasně nebudou obsluhovány výlukově zkrácenými spoji linky 530744 bez
náhrady, cestující budou odkázáni na další spoje obsluhující tyto zastávky na linkách 530740,
530741 a 530742;
• Žadatel ve spolupráci s dopravcem BusLine a.s. zajistí informování cestujících prostřednictvím
vývěsek na všech dočasně neobsloužených/provozně omezených zastávkách (vč. náhradních
možností spojení).

-

7.
8.
9.
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• Dotčený dopravce ve spolupráci s KORID LK, spol. s r.o. připraví i výlukové jízdní řády dotčených
linek a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu.
• Termín úplné uzavírky je nutno pevně stanovit a nelze jej měnit bez konzultace s dopravním úřadem
(s ohledem na možnou kolizi s železniční výlukou na trati č. 034).
• Žadatel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětné uzavírky bezodkladně informovat
dopravce BusLine a.s. (jiri.jetel@busline.cz, tel.: +420 603 817 880), dopravní úřad – Ing. Liška
(viktor.liska@kraj-lbc.cz, tel.: +420 725 311 020) a dispečink IDOL (dispecink@korid.cz, tel.:
+420 704 702 000).
Zodpovědnou osobou za organizování uzavírky v rámci stavebních prací je společnost STRABAG a.s.
(IČ 60838744), Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00 – kontaktní osoba pan Josef Nešvera, nar.
14.02.1972, Jabloňová 412, Liberec 12, tel.: 773 289 583.
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad si vyhrazuje právo udělené
povolení změnit, případně odejmout nebo klást další podmínky, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.
Uzavírku v požadovaném termínu lze zahájit pouze po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Po ukončení stavebních prací tj. uzavírky bude stávající dopravní značení uvedeno do původního stavu.
Ukončení prací a tím i uzavírky nahlásí zodpovědná osoba zdejšímu správnímu úřadu i telefonicky.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
– dále jen správní řád):
• zhotovitel – STRABAG a.s. (IČ 60838744), Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00, v zastoupení panem
Josefem Nešverou, nar. 14.02.1972, bytem Jabloňová 412, Liberec 12, PSČ 460 01
• vlastník dotčené silnice – Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, zastoupený Krajskou správou
silnic Libereckého kraje p.o., se sídlem ul. České Mládeže 632/32, Liberec
O d ů v o d n ě n í:
Zhotovitel, společnost STRABAG a.s., v zastoupení pověřené osoby, požádal dne 28. července 2017 o povolení
uzavírky silnice III/29042 v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách a k.ú. a obci Tanvald, a to z důvodu
provádění stavebních prací v rámci běžné údržby – opravy dotčené komunikace v k.ú. a obcích tamtéž, dle
doložené situace a určeného rozsahu.
Dle § 6 správního řádu, v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie, tímto oznamujeme dalším
účastníkům řízení, že správní řízení bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti tj.
28.07.2017. Vlastník dotčených komunikací tj. Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, zastoupený
Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o., se sídlem ul. České Mládeže 632/32, Liberec, které je po žadateli
dalším účastníkem řízení, vydal předchozí souhlas pod čj.: KSSLK/5572/2017 ze dne 19.07.2017.
Stavební práce si vyžádají v místě stavby dopravní omezení silničního provozu částečnou a následně i úplnou
uzavírkou dotčené komunikace, a to včetně spojů pravidelné autobusové dopravy.
Zhotovitel žádost dále doložil vyjádřením Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou čj.: KRPL-74139/ČJ-2017180406-02 ze dne 28.07.2017. V průběhu správního řízení byl pak doložen i předchozí písemný souhlas
dopravního úřadu Krajského úřadu LK, odboru dopravy (čj.: KULK 57617/2017/280.8./Ls ze dne 31.07.2017).
Připomínky a požadavky obsažené v uvedených stanoviscích zahrnul silniční správní úřad do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, po posouzení žádosti a na základě
dalších podkladů neshledal důvody, které by bránily povolení dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, a proto
rozhodl, jak ve výroku výše uvedeno.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, ve
kterém bude uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Tanvald, odboru dopravy. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

-
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích.

(otisk úředního razítka)

Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy

Příloha
- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Obdrží:
Účastníci správního řízení (§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu – do vlastních rukou na doručenku/dat. schránka)
- p. Josef Nešvera, Jabloňová 412, Liberec 12, PSČ 460 01 – zmocněnec
- Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., se sídlem ul. České Mládeže 632/32, Liberec
Dotčené orgány (na dodejku/dat. schránka)
- Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou, 466 01
Na vědomí (e-mail/dat. schránka)
- BusLine a.s. (e-mail)
- KORID LK, spol. s r.o.
- Hasičský záchranný sbor LK, úz. odb. Jablonec n. N., Palackého 4680/91 (e-mail)
- Zdravotní záchranná služba Semily, středisko Jablonec (ZZS Tanvald) (e-mail)
- Dopravní zdravotní služba Jablonec nad Nisou (e-mail)
- Obec Albrechtice v Jizerských horách
- Obec Jiřetín pod Bukovou
- Město Smržovka
- Město Tanvald
- spis

