MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE
odbor dopravy

Adresát:

Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
tel: 481 565 310 fax: 481 565 340
e-mail: zalsky@mesto.jilemnice.cz

VIATEX s.r.o.
Jiří Daníček
Belgická 4855
466 05 Jablonec nad Nisou

sp.zn.: MUJI-2610/2014/OD
vyřizuje: Milan Žalský
v Jilemnici dne: 27.8.2014
______________________________________________________________________________________________

ROZHODNUTÍ
p.č.58/14

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy příslušný silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy dle
ustanovení § 40 odst.4 písm. a) zákona č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „silniční zákon“), podle ustanovení § 24, § 25 téhož zákona a § 39 vyhlášky MDS
č.104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“), po
projednání s DI Policie ČR, územními odbory v Semilech, Jičíně a Trutnově rozhodl takto:
Na základě žádosti, kterou podaly dne 19.8.2014 a doplnily 26.8.2014 Vodohospodářské stavby
s.r.o. (IČ: 62740539), Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,

povoluje
I.
a) úplnou uzavírku silnice č. II/293 ve Studenci od 1.9. do 19.12.2014 v úseku od křižovatky silnic
č. II/293 x III/2933 (u pošty) po křižovatku silnic č. II/293 x III/2934 („u Noska“) z důvodu kompletní
rekonstrukce silnice.
b) částečnou uzavírku silnice II/293 ve Studenci od 1.9. do 19.12.2014 po polovinách vozovky
v úsecích od budovy pošty po křižovatku silnic č. II/293 x III/2933 a od křižovatky silnic č. II/293 x
III/2934 („u Noska“) po křižovatku II/293 x II/295 (na „Špici“) rovněž z důvodu kompletní
rekonstrukce silnice za těchto podmínek:
1.

Objízdné trasy pro nákladní vozidla nad 3,5t budou vedeny z Horek u St. Paky do Vrchlabí přes
Hostinné a Kunčice n. Lab. Do Jilemnice z Nové Paky přes Starou Paku a Roztoky u Jilemnice.

2.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t bude vedena z Horek u St. Paky do Vrchlabí po trase pro
nákladní automobily. Do Jilemnice bude vedena z Horek u St. Paky přes Nedaříž, Žďár u St. Paky
a Roztoky u Jilemnice.

3.

Dálkové autobusové spoje pojedou po svých obvyklých trasách s výjimkou centra Studence, kde u
pošty sjedou ze silnice č. II/293 na silnici č. III/2933 a po III/2934 se vrátí u řeznictví „U Noska“
zpět na II/293. Totéž platí i pro místní linky, které nebudou po dobu uzavírky obsluhovat zastávku
„Studenec, U trojice“. Ta bude nahrazena zastávkou „Pod Táborem“ Po dobu stavby dojde
k posunutí zastávky „Studenec na Špici“ ve směru na Vrchlabí za křižovatku na provizorní
zastávku na silnici č. II/295. Ve směru na Jilemnici budou spoje zastavovat na stávající zastávce
„Studenec, zdrav. středisko“ na silnici č. II/293.

4.

Etapy stavby, popř. všechny jejich změny, které budou mít vliv na režim autobusové dopravy,
budou neprodleně, nejpozději však 3 pracovní dny před jejich realizací, nahlášeny odpovědným
pracovníkem žadatele dopravci BusLine a.s., Semily a odboru dopravy MěÚ Jilemnice.

5.

Dopravní značení uzavírky i objízdných tras bude provedeno podle stanovení přechodných
dopravních značení vydaných příslušnými silničními správními úřady, tzn. odborem
dopravy
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Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci, odborem dopravy Královéhradeckého kraje v Hradci
Králové, odbory dopravy městských úřadů v Nové Pace, Jilemnici, Trutnově a Vrchlabí.
6.

Dopravním značením budou uzavřeny místní i účelové komunikace, které ústí do prostoru stavby.

7.

Žadatel zajistí a provede dopr. značení na svůj náklad a odpovídá za jeho řádný stav a správné
umístění po celou dobu uzavírky. Pracovníci pohybující se na vozovce musí používat reflexní
vesty schváleného typu.

8.

Stávající trvalé dopravní značení musí být v místech jeho nesouladu s přechodným značením
dočasně odstraněno, popř. zakryto nebo zneplatněno.

9.

Po dobu stavby musí být zajištěn bezpečný průchod k sousedním nemovitostem. Výjezd z objektů
v trase uzavírky bude možný pouze se souhlasem stavbyvedoucího dodavatele stavby.

10. Bude dodržena podmínka ŘSD, správy Hradec Králové zn.: ŘSD 2763/37000/2014/Ku ze dne
5.8.2014: v plné míře budou respektovány podmínky dané ve vyjádření Policie ČR DI v Trutnově
a Krajského úřadu, referátu dopravy a SH v Hradci Králové. Dopravní značení bude provedeno dle
stanovení Krajského úřadu v Hradci Králové. Po uplynutí termínu povolené objížďky budou
přechodné dopravní značky odstraněny.
11. Budou dodrženy podmínky ŘSD, správy Liberec zn.: 1624/14/36200-Ba/7.1.3 ze dne 22.4.2014:
- žadatel zabezpečí na své náklady veškerou činnost spojenou se zajištěním podmínek uvedených
v rozhodnutích příslušných silničních správních úřadů o uzavírce objížďce, týkajících se státních
silnic č.I/14, I/16 a I/35 na území Libereckého kraje.
- žadatel zabezpečí označení uzavírky a objížďky předepsaným způsobem na svůj náklad a
odpovídá za provozní údržbu stanoveného dopravního značení po celou dobu trvání omezení.
- zásadní podmínkou tohoto vyjádření je budoucí kladné stanovisko k záměru ŘSD ČR na vedení
objízdné trasy po krajských silnicích č. II/293 a II/286 v úseku Horka u Staré Paky – Jilemnice –
Hrabačov ve stavební sezóně 2015 z důvodu plánovaných oprav a úplné uzavírky silnice I/16
v úseku mezi obcemi Horka u Staré Paky – Čistá u Horek.
12. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Hradec Králové – Plačice
zn.: SUSKHK/7025/14/PO-Kr ze dne 7.8.2014:
S vedením objízdné trasy pro vozidla nad 3,5 t souhlasíme za těchto podmínek:
1. Vedením objízdné trasy uzavírky silnice II/293 pro vozidla nad 3,5 t budou dotčeny silnice ve
správě Správy silnic Královéhradeckého kraje v úseku Vrchlabí - Hostinné, silnice III/32551, v
uzlových bodech A 31 — A 27, v úseku Hostinné - Vestřev, silnice II/325, v uzlových bodech
A 31 - A 9, okr. Trutnov.
2. Vedením objízdné trasy nesmí být narušeny odtokové poměry silnice č. II/325 a silnice
III/32551.
3. Dojde-li během vedení objízdné trasy ke škodě na pozemcích ve správě Správy silnic
Královéhradeckého kraje, nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění
okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady.
4. Na pozemcích ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje nebude umísťován stavební ani
jiný materiál (zemina) pokud to nebude ošetřeno nájemní smlouvou.
5. Zhotovitel stavby, odpovídá za úplnost DZ dle vyznačení na přiloženém situačním výkrese.
6. Dopravní značení objízdných tras bude umístěno dle stanovení DZ a udržováno zhotovitelem
stavby.
7. V případě jakýchkoliv změn PD, bude tato změna předložena k novému vyjádření.
13. Bude dodržena podmínka Krajské správy silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6 vydaná pod zn.: KSSLK/Zu/5801/2014 dne 21.8.2014:
- po dobu uzavírky v zimním období zajistí zhotovitel stavby zimní údržbu v úseku staveniště.
S případnými dotazy ohledně zimní údržby se obraťte na inspektora silniční sítě p. Vojtěcha
Vacátka, tel. 724 871 230.
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-

upozorňujeme, že objízdná trasa je udržována pouze inertním posypem. V případě, že bude
využívána i v průběhu zimního období, bude nutné na Vaše náklady zajistit chemickou údržbu
této trasy.

14. Budou dodrženy podmínky DI Policie ČR, územního odboru v Trutnově č.j.: KRPH-593-181/ČJ2014-051006 ze dne 13. srpna 2014:
Na podkladě skutečností uvedených v předložené žádosti nemáme námitek k realizaci
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, dále pak vydáváme předchozí souhlas k
zvláštnímu užívání pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržením níže
uvedených podmínek:
Požadujeme doplnění návrhu dopravního značení o značení dle situací 19, 20 a 25 z
předchozího návrhu firmy JAP projekt s.r.o., použitého v předchozích etapách, viz příloha.
Upozorňujeme, že návrh firmy VIATEX v detailu 36 neznázorňuje na celkové situaci objízdné
trasy NA označenou křižovatku silnice 1/16 a III/2932, ale křižovatku 1/16 a III/2952. Požadujeme
tedy posunutí označení 36 na celkové situaci objízdné trasy NA do správné polohy křižovatky
silnic 1/16 a III/2952.
V době plánované uzavírky silnice II/295 ve Vrchlabí, v průběhu výstavby fotbalového
stadionu, resp. rekonstrukce přilehlé okružní křižovatky, požadujeme odstranění dopravního
značení objízdné trasy této výstavby v ulici Pražská, s cílem zamezení průjezdu nákladních vozidel
jedoucích směr Jičín a Praha přes ulici Pražská.
V Hostinném, u mostního provizoria mostu ev.č. 325-021, na silnici II/325 v ulici Nádražní,
bude v případě dopravních komplikací spojených s vedením další objízdné trasy v době uzavírky
silnice 1/14 v Rudníku změněno řízení provozu z dopravního značení na provizorní světelnou
signalizaci, dle schéma schváleno v rámci předchozích vyjádření k umístěnému provizoriu.
V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude
stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena
přeškrtnutím, včetně souvisejícího orientačního značení s uvedením cílů v rozporu s objízdnou
trasou.
V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné
dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení
prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
Dopravní inspektorát upozorňuje, že v případě vzniku v opatřeních nepředpokládaných
problémů v provozu na pozemních komunikacích, bude požadováno další doplnění nebo úpravy
navrženého dopravního značení.
15. Obce dotčené uzavírkou a objízdnými trasami uplatnily tyto námitky, připomínky a požadavky:
a) Obec Levínská Olešnice č.j.: 296/214 z 19.8.2014:
- s vedením objízdné trasy po místní komunikaci pro vozidla do 3,5 t souhlasím za podmínky
zpevnění neopravené části komunikace
- nutno umístit dopravní značku zúžená vozovka v místě propustku (cca uprostřed místní
komunikace)
b) Obec Studenec 11.8.2014:
- požadujeme pouze operativní zajištění změny značení ze strany zhotovitele v obci Studenec
v závislosti na etapizaci stavby, postupu realizace a možným vzniklým dopravním
problémům. Na silnici č.2933 a 2934 požadujeme omezení rychlosti na 30 km/hod. Důvod je
ten, že po těchto silnicích chodí děti do školy.
c) Obec Roztoky u Jilemnice 330/14/OÚ/4
- vzhledem k předpokládanému zvýšenému provozu osobních i nákladních automobilů
v objízdné trase i v úseku Jilemnice-Roztoky u Jilemnice-Karlov-Stará Paka požadujeme
provedení celoplošné opravy poškozených povrchů komunikací objízdné trasy Martinice
v Krkonoších-Roztoky u Jilemnice-Karlov-Žďár-Nedaříž-Horka u Staré Paky
- v době uzavírky požadujeme snížení rychlosti v úseku od křižovatky „Severka“ ke
křižovatce „U pošty“ (škola, školka, školní jídelna, tělocvična…)
- požadujeme, aby požadovaná objízdná trasa byla zahrnuta do plánu oprav objízdných tras.
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c) Obec Martinice v Krk. vyjádření z 8.8. a 22.8.2014:
- uplatňujeme požadavek na provádění důsledných kontrol Policií ČR a na provedení alespoň
základních oprav průjezdních úseků v obci Roztoky u Jilemnice vlastníkem komunikace,
neboť komunikace již nyní vykazuje značně poškozené úseky.
d) Obec Horní Olešnice č.j.: 064/20414/Li ze dne 7.8.2014:
- silnice 1/16 je dle našeho názoru značně dopravně zatížená. Stav této komunikace
nevyhovuje stávajícímu zatížení. V obci nejsou chodníky a občané naší obce procházejí po
krajnici silnice. Protijedoucí kamiony musí často v místě zúžení vozovky zpomalit anebo
zastavit. V letním období je v obci znatelný nárůst cykloturistiky. Na kraji vozovky je mnoho
přerostlých stromů, kořeny v některých případech tvoří výstupek v asfaltové části
komunikace. V těchto místech dochází ke střetům vozidel. Upozorňujeme na havarijní stav
některých propustků na silnici 1/16.
V případě stanovení objížďky po silnici 1/16 v Horní Olešnici požadujeme:
- prořezání větví stromů zasahujících do průjezdního úseku silnice
- odfrézování vystouplých míst od kořenů stromů - pro zvýšení bezpečnosti osob umístění
dopravního značení upozorňující na chodce a cyklisty pohybující se na krajnici vozovky. V
žádosti je uvedeno, že případné reklamace nebo připomínky k dopravnímu značení můžeme
uplatnit u firmy Viatex s.r.o. Upozorňuji, že nám návrh dopravního značení nebyl předložen a
tudíž se nemáme k čemu vyjadřovat.
O námitkách, připomínkách a požadavcích obcí rozhodl silniční správní úřad takto:
a) Před zahájením provozu na objízdných trasách bude za účasti jejich správců provedeno
zadokumentování jejich současného stavu a po ukončení celé stavby bude provedena oprava
poškozených úseků silnic, popř. místní komunikace.
b) Požadavky na doplnění přechodného dopravního značení byly zahrnuty do stanovení dopr.
značení a žadatel je povinen provést ho v požadovaném rozsahu.
c) Požadavek na stavební úpravy silnice č. I/16 je tímto rozhodnutím předán příslušnému správci
silnice.
d) Požadavky na zvýšený dohled na objízdných trasách jsou tímto rozhodnutím předány DI PČR,
územním odborům v Semilech, Jičíně a Trutnově.
16. Vzhledem k tomu, že požadovaná uzavírka a její objízdné trasy mají návaznost na další stavební
akce v okolí, je nutné počítat s tím, že přechodné dopravní značení bude nutné doplnit nebo
upravit dle aktuální dopravní situace.
17. V případě změn termínů uzavírky oproti tomuto rozhodnutí, musí pracovník odpovědný za
organizování a zabezpečení akce tuto skutečnost nahlásit neprodleně odboru dopravy MěÚ
Jilemnice.
18. V místě uzavírky bude umístěna orientační tabule se všemi údaji dle § 39 odst. 4 vyhlášky.
19. Odpovědným pracovníkem za organizování a zabezpečení akce za žadatele Vodohospodářské
stavby, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice je stavbyvedoucí p. Jiří Ježek (nar. 4.7.1978), Jilmová
658, 250 91 Zeleneč, tel. 7020 011 387.

II.
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy zároveň povoluje zvláštní užívání výše uvedeného úseku
silnice č. II/293 po dobu provádění stavby Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální
infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná“ za těchto podmínek:
1) Stavba bude provedena podle podmínek stavebního povolení vydaného pod sp.zn.: MUJI113/2014/OD dne 11.6.2014.
2) Staveniště bude zajištěno podle platných ČSN a předpisů BOZP. Pracovníci pohybující se na
silničním pozemku musí používat reflexní výstražné vesty schváleného typu.
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3) Část vozovky i silniční pozemek využitý pro zařízení staveniště budou po ukončení stavby
uvedeny do původního stavu a předány jejímu správci.
4) Po dobu uzavírky v zimním období zajistí zhotovitel stavby zimní údržbu v úseku staveniště.
Odůvodnění:
Na základě žádosti o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice č. II/293 ve Studenci
v termínu od 1.9. do 31.12.2014 z důvodu rekonstrukce silnice, kterou podaly dne 19.8.2014 a
doplnily 26.8.2014 Vodohospodářské stavby s.r.o. (IČ: 62740539), Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,
v řízení zastoupené firmou VIATEX s.r.o. (IČO: 62740539), Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad
Nisou, vyjádření příslušných územních odborů Policie ČR, vyjádření správců komunikací, obcí
dotčených uzavírkou nebo objížďkou a vyjádření dopravního úřadu bylo vydáno rozhodnutí
s podmínkami uvedenými v jeho výrokové části. Požadovaný termín uzavírky byl upraven, protože
není možné předpokládat, že v době svátků bude probíhat nějaká stavební činnost.
V průběhu projednání uzavírky nikdo neuplatnil námitky ani připomínky, které by bránily povolit
požadovanou uzavírku silnice a stanovit objízdné trasy. Proto silniční správní úřad rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.
.
Poučení o odvolání:
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným prostřednictvím MěÚ Jilemnice, odboru
dopravy.
Podle § 24 odst. 4 silničního, nemá podané odvolání proti rozhodnutí o uzavírce odkladný účinek.

Jaromír Štrauch
vedoucí odboru dopravy
Příloha rozhodnutí pro žadatele: stanovení dopr. značení
Obdrží:
- Vodohospodářské stavby s.r.o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, prostřednictvím zástupce VIATEX
s.r.o., Belgická 4855, 466 05 Jablone n.Nis.
- KSS LK, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
Na vědomí:
Hasičský záchr.sbor, Roztocká ul., Jilemnice
Záchr. služba, Metyšova ul., Jilemnice
Ambulance VAN – DOORNIK, Metyšova ul., Jilemnice
Záchranná služba Nová Paka
BusLine a.s. – e-mailem: ondrej.polak@busline.cz
Trutnovská autobusová doprava s r.o. – e-mailem: tad@tad.cz
ČSAD Střední Čechy, a.s. – e-mailem: kratochvil@csad-me.cz
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – e-mailem: josef.bulicek@arriva.cz
OSNADO spol. s r.o. – e-mailem: janda@osnado.cz
KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí – e-mailem: doprava@kad.cz
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. – e-mailem: jitka.seibertova@csaduo.cz
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KORID LK, spol. s r.o.
Krajská správa silnic Libereckého kraje, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic, Zeyerova 1310/2, 466 55 Liberec
Ředitelství silnic a dálnic, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, odd. dopr. obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, odd. dopr. obslužnosti, Pivovarské nám. 1245,
500 03 H. Králové
Město Jilemnice
Město Vrchlabí
Obec Martinice v Krk.
Obec Roztoky u Jilemnice
Obec Studenec
Obec Horka u Staré Paky
Obec Levínská Olešnice
Město Hostinné
Obec Kunčice nad Labem
Obec Klášterská Lhota
Obec Horní Olešnice
Obec Dolní Olešnice
Obec Dolní Kalná
Obec Čistá u Horek
Město Nová Paka
Obec Stará Paka
Městský úřad Nová Paka, silniční správní úřad
Městský úřad Vrchlabí, silniční správní úřad
Městský úřad Trutnov, silniční správní úřad
Policie ČR, územní odbor Semily
Policie ČR, územní odbor Jičín
Policie ČR, územní odbor Trutnov
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