
MĚ S T S K Ý   ÚŘA D   T A N V A L D  
O d b o r  d o p r a v y   

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41 
sp.zn.: MěÚT/15566/2016/OD-SH/To 
čj.: MěÚT/16085/2016/OD-SH/To                                                                           Tanvald dne 26. srpna 2016 
vyřizuje: Tolarová/tel.: 483 369 626 / 724 362 216                                                     
e-mail: itolarova@tanvald.cz  
 

R O Z H O D N U T Í 
 
Městský úřad  Tanvald, odbor dopravy obdržel dne 18. srpna 2016 žádost společnosti STRABAG a.s. (IČ 
60838744), Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00 v zastoupení společností SAVOZ s.r.o. (IČ 25959212), se 
sídlem U Kamene 1266, Jičín – Valdické Předměstí, PSČ 506 01, o povolení uzavírky silnice III/29053 v k.ú. 
Haratice, obci Plavy a k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, obci Zlatá Olešnice a silnice III/29058 v k.ú. Zlatá 
Olešnice Semilská, obci Zlatá Olešnice dle doložené situace, a to z důvodu provádění stavebních prací v rámci 
běžné údržby – opravy dotčených komunikací. 
 
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/6305/2016 z 18.08.2016 a čj.: 
KSSLK/6343/2016 z 19.08.2016) a dotčeného orgánu Policie ČR k.ř. - DI Jablonec nad Nisou (čj.: KRPL-
85147/ČJ-2016-180406-02 z 24.08.2016) dle § 24  zákona o pozemních komunikacích rozhodl a   

 
p o v o l u j e  

  č á s t e č n o u    a    ú p l n o u    u z a v í r k u  
 

silnice III/29053 v k.ú. Haratice, obci Plavy a k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, obci Zlatá Olešnice 
a silnice III/29058 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, obci Zlatá Olešnice 

dle doložené situace, a to z důvodu provádění stavebních prací v rámci běžné údržby – opravy dotčených 
komunikací v k.ú. a obcích tamtéž. 

Úseky uzavírek: 
• Částečná uzavírka: 

o silnice III/29053 v k.ú. Haratice, obci Plavy a k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, obci Zlatá Olešnice 
bude v délce cca 2600 m (staničení 7,595 – 10,025) se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem, 
a to dle doložené situace.  

o silnice III/29058 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, obci Zlatá Olešnice bude v délce cca 1200 m 
(staničení 8,026 – 9,176) se zachováním průjezdu jedním jízdním pruhem, a to dle doložené situace.  

• Úplná uzavírka: 
o silnice III/29058 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, obci Zlatá Olešnice bude v délce cca 1200 m 

(staničení 8,026 – 9,176) bude z technologických důvodů při konečné pokládce ložné a obrusné 
vrstvy zcela uzavřena, a to dle doložené situace. 

   
V rámci opravy stávajícího asfaltového krytu bude provedeno: obnova asf. krytu komunikace, zafrézování prac. 
spar na křižovatkách a u vjezdů, mytí, výšková úprava znaků inženýrských sítí, lokální úprava obrub, spojovací 
postřik a pokládka asf. směsi, úprava krajnic. Úplná uzavírka je požadována z důvodu technologických postupů 
při pokládání asfaltobetonových směsí v celé šíři komunikace. 
                                  
Termín částečné uzavírky :      od  5. září 2016 (pondělí)  -  do 8. října 2016 (sobota) 
                                                                  (silnice III/29053 a silnice III/29058) 
 
Termín úplné uzavírky :           od 17. září 2016 (sobota)  -  do 18. září 2016 (neděle) 
                                               a od 24. září 2016 (sobota)  -  do 25. září 2016 (neděle) 
                                                                  (oba termíny – víkendy pro silnici III/29058) 
Objízdná trasa :  

o bude vedena v době úplné uzavírky silnice III/29058 po silnicích II/290, III/29053, III/29055,  
III/29059, III/29060, III/29061, III/29062 dle doloženého DIO.      
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Pro rozhodnutí platí následující podmínky: 

1. V době uzavírky bude dodrženo „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“ čj.: 
MěÚT/16086/DZ/16 ze dne 26.08.2016 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. „Stanovení...“ pro umístění dopravního značení mimo územní 
působnost MěÚ Tanvald si zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu (MěÚ Semily) před 
zahájením prací.  

2. Před zahájením prací je nutné prověřit možná uložení  podzemních  vedení  –  inženýrských  sítí  a  
respektovat oprávněné požadavky jejich správců. 

3. Vzhledem k rozsahu úplné uzavírky zajistí zhotovitel v dostatečném časovém předstihu 
informovanost osob zde trvale bydlících a podnikatelských subjektů zde sídlících o termínu zahájení a 
průběhu úplné uzavírky, zvláště pak s p. Jiřím Vrkoslavem, majitelem „Farmy Dolenec“. 

4. 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. 

5. Dopravním omezením tj. víkendovou uzavírkou silnice III/29058 bude narušen provoz pravidelné 
autobusové dopravy, a to linka č. 530953 dopravce BusLine a.s.: 

• Dotčené spoje budou v termínech víkendových uzavírek odkloněny po obousměrné objízdné trase již 
z Tanvaldu, po silnici I/10 přes Desnou na Příchovice a z Příchovic po silnici II/290 do Vysokého 
nad Jizerou, odkud dále již po pravidelné trase. 

• Vlivem víkendových uzavírek nebudou v uvedené dny obslouženy dotčenou linkou všechny obvykle 
obsluhované zastávky ve Velkých Hamrech, Plavech a ve Zlaté Olešnici bez náhrady.  

• Žadatel (možno ve spolupráci s dopravcem BuLine a.s.) zajistí vyvěšení informace o omezení 
dopravy na všech dotčených zastávkách ve Velkých Hamrech, Plavech a Zlaté Olešnici. 

• Žadatel bude o případném dřívějším ukončení předmětných uzavírek (i jednotlivě) bezodkladně 
informovat dopravce BusLine a.s. (jiri.jetel@busline.cz, tel.: +420 603 817 880) a dopravní úřad – 
Ing. Liška (viktor.liska@kraj-lbc.cz, tel.: +420 725 311 020) 

6. Zodpovědnou osobou za organizování prací je společnost STRABAG a.s. (IČ 60838744), Na Bělidle 
198/21, Praha 5, PSČ 150 00 – kontaktní osoba pan Petr Hall, zaměstnanec společnosti STRABAG a.s., 
tel.: 734 160 270. 

7. 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.  

8. Uzavírku v požadovaném termínu lze zahájit pouze po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
9. 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 

společností SAVOZ s.r.o., IČ 25959212, U Kamene 1266, Jičín – Valdické Předměstí, PSČ 506 01  
• vlastník dotčených silnic - 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 18. srpna 2016 o povolení 
uzavírky silnice III/29053 v k.ú. Haratice, obci Plavy a k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská, obci Zlatá Olešnice a 
silnice III/29058 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, obci Zlatá Olešnice dle doložené situace, a to z důvodu 
provádění stavebních prací v rámci běžné údržby – opravy dotčených komunikací 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. 
18.08.2016. 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/6305/2016 z 18.08.2016 a čj.: 
KSSLK/6343/2016 z 19.08.2016.  
Stavební práce si vyžádají v místě stavby tj. na výše uvedených místních komunikacích dopravní omezení 
silničního provozu částečnou a následně i úplnou uzavírkou. 
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Zhotovitel žádost dále doložil vyjádřením Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou čj.: KRPL-85147/ČJ-2016-
180406-02 ze dne 24.08.2016.  
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. 
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 úprava provozu na pozemní komunikaci 
 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci správního řízení (§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu – do vlastních rukou na doručenku/dat. schránka) 
- SAVOZ s.r.o., U Kamene 1266, Jičín – Valdické Předměstí, PSČ 506 01  –  zmocněnec   

- Krajskou správou 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) 
- 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 Zlatá Olešnice 
- Obec Plavy 
- Město Velké Hamry 
- spis 
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