MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor dopravy
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.:
VYŘIZUJE:
TEL.:

MML064041/14-OD/Bud
CJ MML 079610/14
Soňa Budková
485 243 834, 773 067 473

Integra stavby a.s.
IČ 250 14 391

Hrádecká 156
460 01 Liberec 33
zastoupená na základě plné moci ze dne
1.1.2014 fyzickou osobou:

Jaroslav Brůna
Datum narození: 24.11.1950

Luční 1288
468 51 Smržovka

V Liberci dne 18.7.2014

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 změn a doplňků, ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ), příslušný silniční správní úřad
na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města
Liberec,

ROZHODL
v řízení o žádosti právnické osoby, kterou je subjekt Integra stavby a.s., IČ 250 14 391, se sídlem
Liberec 33, Hrádecká 156, PSČ 460 01, zastoupený na základě plné moci ze dne 1.1.2014 Jaroslavem
Brůnou, datum narození: 24.11.1950, bytem Smržovka, Luční 1288, PSČ 468 51, podané dne 27.3.2014,
ve věci úplné uzavírky SILNICE II/592, K.Ú. CHRASTAVA, ( ULICE NÁDRAŽNÍ ), a nařízení
objížďky, po projednání s vlastníkem této silnice, kterým je Krajská správa silnic Libereckého kraje,
s vlastníkem pozemních komunikací, po kterých bude nařízena objížďka, a kterým je Krajská správa
silnic Libereckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Chrastava, s obcí, na jejímž zastavěném
území bude povolena uzavírka a nařízena objížďka, a kterou je město Chrastava, a s provozovatelem
dráhy, t a k t o:
podle § 24, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

POVOLUJE
I.

právnické osobě, kterou je subjekt Integra stavby a.s., IČ 250 14 391, se sídlem Liberec
33, Hrádecká 156, PSČ 460 01, ( dále jen firma INTEGRA ), zastoupený na základě plné
moci ze dne 1.1.2014 Jaroslavem Brůnou, datum narození: 24.11.1950, bytem Smržovka,
Luční 1288, PSČ 468 51, úplnou uzavírku SILNICE II/592, K.Ú. CHRASTAVA, ( ULICE
NÁDRAŽNÍ ), v termínu od 21.4.2014 do 19.5.2014,

podle § 24, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích

POVOLUJE
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právnické osobě, kterou je subjekt Integra stavby a.s., IČ 250 14 391, se sídlem Liberec 33,
Hrádecká 156, PSČ 460 01, ( dále jen firma INTEGRA ), zastoupený na základě
plné moci ze dne 1.1.2014 Jaroslavem Brůnou, datum narození: 24.11.1950, bytem
Smržovka, Luční 1288, PSČ 468 51, částečnou uzavírku SILNICE II/592, K.Ú.
CHRASTAVA, ( ULICE NÁDRAŽNÍ ), v termínu od 23.6.2014 do 4.7.2014,

podle § 24, odst. 4 zákona o pozemních komunikacích

NAŘIZUJE
III.

objížďku v souvislosti s výše uvedenou uzavírkou.

STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK
1. Odbor dopravy dle § 77, odst. 1, písm. 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, ze dne 27.3.2014, pod č.j.: KRPL-31366-1-/ČJ-2014/180506-02. 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. Specifikace úplné uzavírky a termíny:
• 21.4.2014 – 5.5.2014: úplná uzavírka silnice II/592, Chrastava, ( ulice Nádražní ), od
křižovatky s místní komunikací Turpišova k vjezdu do PENNY marketu
•

6.5.2014 – 19.5.2014: od vjezdu do PENNY marketu ke kruhovému objezdu silnic I/35 a
II/592

3. Specifikace částečné uzavírky a termín:
• 23.6.2014 – 4.7.2014: zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od kruhového objezdu silnic
I/35 a II/592 k místní komunikaci Ještědská
• 23.6.2014 – 4.7.2014: zúžení vozovky na jeden jízdní pruh od kruhového objezdu silnic
I/35 a II/592 končící před místní komunikací Pobřežní
4. Budou dodrženy podmínky dopravního úřadu Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého
kraje ze dne 9.4.2014, č.j. KULK 22482/2014/280.8/Ls:
•

uzavírkami budou dotčeny spoje pravidelných linek č. 000689, 540070, 540071, 540073, 540074,
540075, 540642 ( ČSAD Liberec a.s. ), 690940 ( BusLine a.s ), 500240, 540440 (ČSAD Česká
Lípa a.s.) a 545016 ( Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. )

5. Objízdné trasy pro výše uvedené spoje v termínu od 21.4.2014 do 5.5.2014:
• spoje linek vedoucí od Liberce obvykle sjezdem ze silnice I/35 na silnici II/592 ( ulice
Nádražní ) pojedou objízdnou trasou již z MÚK silnice I/35 a silnice III/272 50 (
především dálkové linky ) po silnici III/272 50 ( ulice Liberecká ) na nám. 1. máje, odkud
po silnici II/592 ( ulice Žitavská ) na zastávku Chrastava, aut.nádr., ze které zpět po
silnici II/592 ( ulice Žitavská ) na nám. 1. máje, po silnici III/272 50 ( ulice Liberecká )
až k nájezdu na silnici I/35 směr Děčín, dále již po pravidelné trase
• spoje linek jedoucí od Liberce obvykle sjezdem z MÚK silnice I/35 a silnice III/272 50,
či po silnici III/272 50 od Machnína ( především místní linky ): po pravidelné trase po
•
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silnici III/272 50 ( ulice Liberecká ) na nám. 1. máje , odkud po silnici II/592 ( ulice
Žitavská ) na zast. Chrastava,aut.nádr., ze které dle dalších směrů linek spojů:
-

•

směr Nová Ves: pravidelná trasa
směr Vítkov a Václavice: po silnici II/592 ( ulice Žitavská ) na nám. 1 máje, dále po
místní komunikaci Spojovací na křižovatku s ulicí Pobřežní, dále po silnici III/272 51 (
ulice Vítkovská ) – pravidelná trasa platí obousměrně
směr Bílý Kostel a Rynoltice: po silnici II/592 ( ulice Žitavská ) na nám. 1. Máje, po
silnici III/272 50 ( ulice Liberecká ) až k nájezdu na silnici I/35 směr Děčín, dále již po
pravidelné trase
směr Andělská Hora a železniční stanice: po silnici II/592 ( ulice Žitavská ) na nám. 1.
máje, dále po místní komunikaci Spojovací na křižovatku s ulicí Pobřežní, dále po silnici
II/592 H ( ulice Pobřežní ) na OK ( součást MÚK se silnicí I/35 ), ze které po silnici
II/592 ( ulice Nádražní ) směr železniční stanice – pravidelná trasa ( platí obousměrně )

spoje linek jedoucí od Bílého Kostela/Rynoltic obvykle sjezdem ze silnice I/35 na silnici
II/592 ( ulice Nádražní ), dále pokračující po silnici II/592 ( ulice Nádražní ) na
autobusové nádraží ( především místní linky, dálkové využijí zastávku Chrastava,
Termální lázně a do města nezajedou: z OK ( součást MÚK se silnicí I/35 ) po silnici
II/592 H ulice Pobřežní na křižovatku s místní komunikací Spojovací, po které na nám. 1.
máje, dále po silnici II/592 ( ulice Žitavská ) na zastávku Chrastava,aut.nádr., a dále již
po pravidelné trase, tj. po silnici II/592 ( ulice Žitavská ) na nám.1.máje, po silnici III/272
50 ( ulice Liberecká ), směr nájezd na silnici I/35, či dále po silnici III/272 50 směr
Machnín

6. Objízdné trasy pro výše uvedené spoje v termínu od 21.4.2014 do 5.5.2014:
• dálkové linky v této fázi dotčené nebudou
• spoje linek jedoucí od zastávky Chrastava,aut.nádr. směr OK ( součást MÚK se silnicí
I/35 ), ze které dle dalších směrů linek/spojů:
-

-

směr Vítkov a Václavice: ze zastávky Chrastava,aut.nádr. po silnici II/592 ( ulice
Žitavská ) na nám. 1. máje, dále po místní komunikaci ulice Spojovací na křižovatku
s ulicí Pobřežní, dále po silnici III/272 51 ( ulice Vítkovská ) – pravidelná trasa ( platí
obousměrně )
směr Andělská Hora a železniční stanice: ze zastávky Chrastava,aut.nádr. po silnici
II/592 ( ulice Žitavská ) na nám. 1. máje, dále po místní komunikaci Spojovací na
křižovatku s ulicí Pobřežní, dále po silnici II/592 H ulice Pobřežní na OK ( součást MÚK
se silnicí I/35 ), ze které po silnici II/592 ( ulice Nádražní ) směr železniční stanice –
pravidelná trasa ( platí obousměrně )

7. Po dobu obou fází uzavírky nedojde k žádnému přesunutí či neobsloužení některé zastávky,
pouze odkloněné linky č. 540016 a 545016 budou ve směru do Kryštofova Údolí namísto na
zastávce Chrastava,aut.nádr., zastavovat nacéstně na zastávce Chrastava,Koruna, ( na zastávku
Chrastava,aut.nádr. zajíždět závlekem nebudou), z nám. 1.máje pojedou v obou termínech, (
podm. č. 7 a 8 ) po místní komunikaci Spojovací na křižovatku s místní komunikací Pobřežní,
dále po silnici II/592 H ( ulice Pobřežní ) na OK ( součást MÚK se silnicí I/35 ), ze které po
silnici II/592 směr Kryštofovo Údolí.
Pro mezinárodní linku 000689 a rovněž i pro vnitrostátní linky ( nedojde ke změnám v obsluze
zastávek ), není nutné zpracovávat a vydávat objížďkové jízdní řády.
Firma INTEGRA bude o případném dřívějším ukončení a zprůjezdnění uzavírek bezodkladně
informovat dopravce uvedené v rozdělovníku a dopravní úřad – viktor.liska@kraj-lbc.cz, tel.č.
725 311 020.
8. NAŘÍZENÁ OBJÍŽĎKA:
• v termínu od 21.4.2014 do 5.5.2014: silnice I/35 - komunikace, Chrastava, okr. Liberec,
přes: silnice III/27250 (ulice Liberecká), ulice Pobřežní
• v termínu od 6.5.2014 do 19.5.2014: silnice I/35, Chrastava, okr. Liberec, přes: Bílý
Kostel nad Nisou
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9. Toto rozhodnutí je platné za předpokladu, že bude ukončena úplná uzavírka povolena
rozhodnutím ze dne 3.3.2014, č.j. MML032930/14-OD/Bud, CJ MML 042984/14, které nabylo
právní moci dne 4.32.2014.
10. Ke stávajícím objektům budou zachovány bezpečné přístupy, v případě nutnosti lávkami
dostatečné pevnosti.
11. Firma INTEGRA zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě Stanovené přechodné
úpravy provozu, kterou vydá odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, a odpovídá za
jeho stav po celou dobu trvání uzavírky a objížďky.
12. Firma INTEGRA vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky
byl umožněn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem.
13. Po celou dobu stavby bude umožněn odvoz komunálního odpadu a přístup vozidel IZS.
14. Zhotovitel prací: Integra stavby a.s., IČ 250 14 391, se sídlem Liberec 33, Hrádecká 156, PSČ
460 01.
15. Zodpovědná osoba: Mgr. Ondřej Hušek, mobil č. 737 265 005.
16. Odbor dopravy si vyhrazuje právo uvedené podmínky změnit nebo doplnit vyžádá-li si to veřejný
zájem.
17. Na požádání kontrolního orgánu je firma INTEGRA povinna předložit na místě stavby toto
rozhodnutí, případně jeho kopii.
18. Práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 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 č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 S.).
19. Pokud nebudou dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí bude toto považováno za správní delikt
uvedený v § 42b, odst. 1, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších změn a doplňků.

Odůvodnění:
Dne 27.3.2014 právnická osoba, kterou je subjekt Integra stavby a.s., IČ 250 14 391, se sídlem Liberec
33, Hrádecká 156, PSČ 460 01, zastoupený na základě plné moci ze dne 1.1.2014 Jaroslavem Brůnou,
datum narození: 24.11.1950, bytem Smržovka, Luční 1288, PSČ 468 51, žádost o povolení částečné a
úplné uzavírky SILNICE II/592, K.Ú. CHRASTAVA, ( ULICE NÁDRAŽNÍ ).
Žádost obsahovala náležitosti stanovené § 39, Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Odbor dopravy projednal výše uvedenou žádost s vlastníkem této silnice, kterým je Krajská správa silnic
Libereckého kraje, s vlastníkem pozemních komunikací, po kterých bude nařízena objížďka, a kterým je
Krajská správa silnic Libereckého kraje, město Chrastava, a Ředitelství silnic a dálnic ČR,s obcí, na
jejímž zastavěném území bude povolena uzavírka a nařízena objížďka, a kterou je město Chrastava, a
s provozovatelem dráhy.
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Po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl odbor dopravy ve správním řízení k závěru,
že žádosti vyhoví, úplnou a částečnou uzavírku povolí a nařídí objížďku. Z tohoto důvodu bylo podle §
36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, upuštěno od výzvy žadateli na možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
Za daného stavu věci vydání rozhodnutí o povolení úplné, částečné uzavírky a nařízení objížďky nic
nebránilo. V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona o pozemních komunikacích odbor dopravy
stanovil v rozhodnutí podmínky pro úplnou uzavírku.
Z důvodu všech výše uvedených skutečností rozhodl odbor dopravy tak, jak je uvedeno ve výroku I., II. a
III. tohoto rozhodnutí.

Poučení:
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 úředního razítka

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se
za úkon provedený podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
změn a doplňků, nevyměřuje.
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Obdrží:
Integra Liberec a.s., IDDS: m6kejjr
Brůna Jaroslav dopravní značení, Luční č.p. 1288, Smržovka
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Na vědomí:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
Město Chrastava, IDDS: awcbeyc
Městská policie Chrastava, IDDS: awcbeyc
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
Česká sanita s.r.o., Sverdlovská č.p. 236, 460 08 Liberec 8
.A.S.A. Liberec, s.r.o., IDDS: csecc3a
ČSAD Liberec, a.s., IDDS: cnzcdud
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, IDDS: zjq4rhz
Ředitelství silnic a dálnic, úsek provozovatele elektronického mýta, Zelený pruh č.p. 95/97, 147 00 Praha
BusLine a.s., IDDS: 4kcxic3
ČSAD Česká Lípa, IDDS: fcgdmkn
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IDDS: c2hdrn3
KORID LK, spol. s r.o.: e-mailem:
MML ODSD-spis

