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MOBIKO plus a.s.
Krásno nad Bečvou 293
7s7 ol ValašskéMeziříěí

ROZHODNUTI
POVOLENI UZAVIRKY - změna - doplnění

ueÚ radan, odbor dopravy, obdrŽel dne 2o'7.2oI2 Žáďost spo1. MoBIKo plus a.s.
[Č267 88 675), Vďašské MeziÍíči,Krásno nad Bečvou, Hranická293l5, PSČ 757 01,
o povolení úplnéuzavír|<y na silnici č. III|21910 v Loučnépod Klínovcem - z důvodu
pokládky kanaJtzačníhořadu v obcí. Následně dne 1.8.2012 požádal o doplnění
obíízdnétrasy pro BUS přes MK - pěšía cvklostezku v Louěné pod Klínovcem.
MěU Kadaň, odbor doprar,y, jako přísiuŠnýsilničnísprávní úřad ve věcech siinic,
podle s 40, odst' 4, písm. a) zákona č. I3lI997 Sb' o pozernních komunikacích
v pozdějŠímzt:'ěni, posoudil podanou Žádost a pod1e $ 24 citovaného záJ<ona a po
předchozím souhlasu vlastníka _ správce dotčenésilnice (SUS UK)

povoluje
úplnou wzavírku na sílnici Č'llllzLgLo
ŽaďateLi: MoBIKo plus a.s.
Hřanická 293/5, PSČ 754 o1

[Č267 88

675), Velké Mez1Ťičí,Krásno nad Bečvou,

v

termínu: od L.a.zoL2 ďo 3L.Lo.2oL2

z

důvodu: pokládky kanďizačního řadu v obci

v rárnci akce: Loučná _

Čov akanďizace

vmístě: silnice I|I/2L91O Louěná pod Klínovcem, od kŤíŽeníse siinicí I1l2L9
k1esajícíúsek silnice aŽ pŤed pravotočivou zatáčku úseku souběŽném se st. hranicí viz. situace

obiíz<lná trasa: IIIl21910 Loučná pod Klínovcem _ Česke Hamry _ IIl219 _Loučná
pod K1ínovcem' pro BUS IIl219 - místníkomunikace podél hřbitova (pěšía
cvklostezka) - 2191o Louěná pod Klínovcem

C

j. MUKK/3I

52212()12

srr. 2

přemístění autobusové zastávky: l l

l

odpovědný pracovník: ŠtefanAvtIK te|.: 777 943 ooo

za těchto podmínek:
Předmětný úsek silnice bude úpIně wzavŤett v termínu ohraničeném tímto
rozhodnutím.
Žadatel zajistí osazení přechodného DZ pro úpravu provozu na komunikacl d1e
ověřených s-ituací (2 ks) odsouhlasených DI Policie Čp.zzo.r.2oI2, č.j.: KRPU1.6814I-1/ČJ-2ol2-o4o3o6 a oD MěÚ Kadaň. Úsek di. max. 100 m bude d1e
postupu prací vŽďy uzavřen dopravnírn značenímB 1 - zákaz vjezdu vŠech
vozidel + 22 _ zábrana pro označeníuzavirky * E 13 _ DT s textem mimo
vozidel stavby. Ve směru z obce bude na začátku úseku A 15 - práce + B 2oa _
nej''yŠšídovolená rychlost (30) km/ hod.. Ve směru oďkŤiŽeni se silnicí IIl2I9
bude A 15 _ práce + IP loa - s1epá pozemni komunikace. Na silnici IIl2I9 pÍed
křiŽovatkou s III/21910 ve směru od Klínovce bude osazena IS l1a - návěst
pŤed objíŽdkou. Po celé trase od Českých Hamrů bude značena objizdná trasa
směrovými tabulemi pro lryznačeni objíŽdky IS 11c. Na odbočce z Českých
Hamrů do Loučné(silnice č. III121910) bude A 15 - práce + IP loa - slepá
pozernní komunikace + E 3a - udaj se vzdaleností.
Pro práce v místě křiŽovatky IIIl2197o aIIl219 a parkoviště zIIII21910 bude
pracovní úsek ze všech tří směrů _zparkovíšté,z obce a zIIl2I9 označen B 1 +
z 2 + E 13 _ mimo vozidel stavby, na parkovišti bude ještě d.oplněna A 15 práce. Na II/219 ve směru od Klínovce bude A 15 - práce se směrovou šipkou E
7b vlevo a B 24b _ zákaz odbočenívlevo. Ve směru od Českých Hamrů dtto jen zákaz odbočenívpravo B 24a.

trasu
kÍiženiIIl219 +
na kříženíIII/2191O spěšía cvklostezkou osazeno B 11
o

+E13-doda

- zákaz

lka s textem

viezdu

BUS... DZ C 9a . stezka pro chodce a cvklistv bude po dobu uzavírkv
odstraněna.
Dopravní značeni v reflexním provedení bude umístěno v soulad.u s r'yhl. č.
30l2oo1 Sb', kterou se provádějí pravidla provoz,u na pozemních
komunikacích, a TP 66 ,,Zásady pro přechodné dopravní značenína pozernnich

komunikacích...
Značeni bude na kovových červenobílýchsloupcích, zábrany budou za snlŽené
viditelnosti opatřeny červeným světlem.
Značeni bude po celou dobu platností v čístéma nepoŠkozenérnstavu, případné
záv ady budou okatnžitě odstraněny.
Stanovené PDZ má omezenou platnost max. do 31.10. 2oL2, Po tomto datu
bude vše uvedeno do původního stavu včetně trvďého DZ.
Ukončeníprací nalrlásí Žadatel neprodleně zdejšímu odboru dopravy.

odůvodnění:
Společnost MoBIKo plus a.s. poŽáďďa o povolení uplné uzavírky části silnice č.
IIIl21910 v Loučnépod K1ínovcem z důvodu provádění stavebních prací na pokládce
kanalizačnťnořadu. Následně požádala. po dohodě o městem Loučná pod
BUS oo místní
ikaci - dnes
a cvklostezce. obec s touto variantou souhlasila. neboť se iedná o 2 autobusv
denně. které vozí převážně školákv.

i

Č.1' vurcrl:t

522l2o|2

str.

3

SilničníSpÍávní úřad v souladu se zákonern o pozemních komunikacích, po

posouzení ot,sanu Žádosti, s ohledem na ochranu pozemní komunikace a bezpečnost
pTovozv rozhodl tak, jak je r,yše uvedeno.
"il.'íe''iho
Podklaáem pro vyd.ání rozhodnutí bylo souhIasné stanovisko vlastníka - správce tj SÚš ÚK, pracoviště Chomutov z29.3.2oII, zÍI.., Mel1651290320ll a

*'r''i".,
souhlas města Loučna pod Klínovcem. Toto rozhodnutí doplňuie iiŽ wdané
rozhodnuti o povoleni azavirkv z 25.7 '2OL2'

Poučenío odvolání:

Proti tomuto rozhod'nutí lze pod,at od'volání, a to do 15 dnů P! jeho oznárneni,
k odboru doprar,y a silničníhohospodářství Krajského úřadu Usteckého kraje,

prostřednictvím naŠehoodboru.
Lhůta pro pod'ání odvolání se počítáode dne následujícího po doručenípísemného
vyhotoveni ,.ožhod.,,,ti, nejpozději však po up1ynutí desátého dne ode dne, kdy byio
nedoručen é a :uloŽené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí'
odvolání proti tomuto rozhodnuti nemá, pod1e s 24, odst. 4 citovaného zákona č.
13l1997 Sb., odkladný účinek.

obďtŽi..

účastníci(dodejkv)
MOBIKO plus a.s., IDDS: rkve8qi
Město Loučná pod Klínovcem' IDDS: kpubn3j
dotčenésprávní úřadv

@cieÚsteckéhokraje,DopravníinspektorátChomutov,IDDS:
a64at6n

ostatní

Ha"ie"ty záďnranný sbor ÚK, IDDS: auyaa6n
t9zbsva
i<"*:-r.v,"'áJÚ-t..r.ého kraje, od.bor dópravy a silničníhohospodářství, IDDS:
péče
Zdravotnícká záchranná sluŽba Ústeckého kraje, přísp' organizace, Sociďní
799l7A,IDDS: emtmvtj
Dopravní pod'ník měst Chomutova a Jirkova

