MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
ODBOR DOPRAVY
Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice n.L.
Tel. 416 850 111, Fax. 416 850 195, E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
Spis.zn.: 32173/2022
Č.j.:
MURCE/32175/2022
Vyřizuje : Havlák

Roudnice n. L. dne 29.7.2022

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY

Městský úřad v Roudnici nad Labem, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, podanou dne dne
20.7.2022 a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR DI Litoměřice ze dne 15.6.2022 pod
č.j.KRPU-101221-2/ČJ-2022-040606, souhlasu vlastníka komunikace a po projednání s ostatními účastníky
řízení, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích

povoluje
žadateli : Obec Černouček, IČO 00526428, Černouček č.p. 50, 413 01 Černouček
úplnou uzavírku pozemní komunikace : silnice III/24623
v termínu : od 15.8.2022 do 22.8.2022
z důvodu :

a nařizuje
z důvodu : konání tradičního posvícení

a nařizuje
objížďku po trase: po místní komunikaci
pracovník odpovědný za zabezpečení akce : starosta -Václav Kříž (tel: 724 331 392)
Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1. Předmětný úsek bude uzavřen maximálně v termínu ohraničeném tímto rozhodnutím.
2. Vozidlům integrované záchranné služby bude v případě ohrožení života nebo majetku umožněn vjezd do
uzavřené části, v ostatních případech budou využívat objízdné trasy.
3. Vozidla osobní linkové dopravy budou využívat objízdné trasy
4. Žadatel dodrží podmínky správce komunikace obsažené ve stanovisku ze dne 24.5.2022 pod
č.j.SUSUKLT/MK/09203/2022, které se týkají uzavírky a které je přílohou tohoto rozhodnutí.
5. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky dle stanovení přechodné úpravy provozu,
které je přílohou tohoto rozhodnutí. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu
uzavírky.
6. Průchod pro pěší musí být zajištěn
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7. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad v Roudnici nad
Labem, odbor dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno
původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:
Protože bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu, od odůvodnění se upouští v souladu s ust. § 68 odst. 4
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu v roudnici nad
Labem.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne, ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno
k vyzvednutí.

Bohuslava Jírovcová v.r.
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Černouček, IDDS: 2z6aqsq
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ Litoměřice, IDDS: 6hevxje
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n
ostatní
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: emtmvtj
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: dqtu9y9
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv

