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SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. č.p. 495/58
České Budějovice 3
370 04 České Budějovice 4

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení
dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40, odst.4, písm. a)
zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“) a § 66, odst.1, písm. c) zák.č.128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších zákonů v souladu s § 24, odst.1) a odst. 2) zákona o pozemních komunikacích,
na základě žádosti zhotovitele – společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. č.p.
495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, IČO 25317628, předchozího
souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace tj. KSS LK, p.o., , České mládeže 632/32,
Liberec VI, PSČ 460 06, IČO 70946078 ze dne 23.6.2017 č.j. KSSLK/4962/2017,
předchozího souhlasu dotčeného orgánu Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne
3.7.2017 čj. KRPL-62507/ČJ-2017-180406-02, po projednání s vlastníky pozemních
komunikací, po níž má být vedena objížďka a po projednání s obcemi, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka – obec Josefův Důl,
Dolní Maxov 218, PSČ 468 44 Josefův Důl, IČO 00262391 ze dne 21.6.2017 čj. 684/2017,
město Lučany nad Nisou, PSČ 468 71 Lučany nad Nisou 333, IČO 00262455 ze dne
21.6.2017 čj. MuL-0732/2017, obec Janov nad Nisou, PSČ 468 11 Janov nad Nisou 520,
IČO 00262358 ze dne 27.6.2017, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, PSČ 140
00 Praha 4, IČO 65993390 ze dne 20.9.2017, statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové
nám.19, Jablonec nad Nisou, IČO 262340 ze dne 20.9.2017
povoluje
úplnou uzavírku pro provádění stavebních prací : silnice III/29022 v úseku od km 7,9 (
Hrabětice, u Kapličky ) – 10,3 ( Josefův Důl, most přes Kamenici ). Délka uzávěry je 2,9
km z důvodu pokračování její rekonstrukce v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice
III/29022 Hrabětice - Josefův Důl“ v období od 18.11.2017 – do 10.12.2017 vše k.ú.
Josefův Důl u Jablonce nad Nisou a k.ú. Karlov, obec Josefův Důl.
Objízdná trasa : obousměrně po sil. III/29035, III/29033 (Janov nad Nisou), sil. III/29029
(Janov nad Nisou, Loučná nad Nisou, Jablonec nad Nisou), si. I/14 (Jablonec nad Nisou,
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Lučany nad Nisou) – na sil. I/14 platí stanovení přech. úpravy provozu na PK vydané KÚ LK,
odborem dopravy ze dne 22.9.2017 čj. KULK 70704v/2017/280.4/Dv, sil. III/29037 (Lučany
nad Nisou, Horní Maxov, Karlov), sil. III/29039 (Horní Maxov, Dolní Maxov) vše viz.
příloha.
Pro rozhodnutí platí následující podmínky :
1. V době provádění prací bude dodrženo „Stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci“ vydané Magistrátem města Jablonec nad Nisou dne 3.7.2017
č.j. 58849/2017 sp.zn. 2315/2017/ODS/PDSZUK, pro objízdnou trasu „Stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“ vydané Krajským úřadem LK,
odborem dopravy ze dne 22.9.2017 čj. KULK 70704v/2017/280.4/Dv, Magistrátem
města Jablonec nad Nisou dne 26.9.2017 č.j. 82729/2017 sp.zn. 3290/2017/
ODS/PDSZUK. Dopravní značení musí být rozmístěno před zahájením prací
v dotčeném úseku pozemní komunikace a po celou dobu kontrolováno a udržováno
v řádném stavu. Dopravní značky, odporující této úpravě, se odstraní, vymění nebo
zakryjí. Označení dopravními značkami a dopravními zařízeními zabezpečuje žadatel
a zodpovídá za stav tohoto značení po celou dobu provádění prací. Po skončení
prací bude instalované přechodné DZ ihned odstraněno.
2. Práce budou organizovány tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního
provozu v dotčeném úseku pozemní komunikace, pracovní místo bude zajištěno
s ohledem na bezpečnost chodců a silničního provozu.
3. Dotčený úsek pozemní komunikace bude po ukončení stavby protokolárně předán
KSS LK, p.o., České mládeže 632/32, Liberec VI. (p.Hájek, tel.č.725 691 324).
4. Za organizování a zabezpečení akce zodpovídá společnost SWIETELSKY stavební
s.r.o., Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, IČO
25317628 zastoupena Martinem Pánkem, tel.č. 602 319 895.
5. Ukončení prací je zodpovědná osoba povinna oznámit Magistrátu města Jablonec
nad Nisou, odboru stavebnímu a životního prostředí, oddělení dopravnímu a
silničnímu (i telefonicky).
6. Práce lze zahájit ve výše uvedeném termínu pouze v případě nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění
Zhotovitel – společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. č.p. 495/58, České
Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, IČO 25317628 požádal zdejší oddělení dopravní
a silniční o povolení úplné uzavírky části silnice III/29022 - z důvodu pokračování její
rekonstrukce v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/29022 Hrabětice - Josefův
Důl“ v období od 18.11.2017 – do 10.12.2017 vše k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou a
k.ú. Karlov, obec Josefův Důl s objízdnou trasou, jak je výše uvedeno.
Dle § 6 správního řádu, v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie, tímto
oznamujeme účastníkům řízení, že správní řízení bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního
řádu zahájeno dnem podání žádosti, tj. 10.11.2017. KSS LK, p.o. vydala předchozí souhlas
vyjádřením ze dne ze dne 23.6.2017 č.j. KSSLK/4962/2017, Policie ČR KŘ DI Jablonec nad
Nisou ze dne 3.7.2017 čj. KRPL-62507/ČJ-2017-180406-02, vlastníci pozemních
komunikací, po níž má být vedena objížďka a po projednání s obcemi, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka – obec Josefův Důl,
Dolní Maxov 218, PSČ 468 44 Josefův Důl, IČO 00262391 ze dne 21.6.2017 čj. 684/2017,
město Lučany nad Nisou, PSČ 468 71 Lučany nad Nisou 333, IČO 00262455 ze dne
21.6.2017 čj. MuL-0732/2017, obec Janov nad Nisou, PSČ 468 11 Janov nad Nisou 520,
IČO 00262358 ze dne 27.6.2017, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, PSČ 140
00 Praha 4, IČO 65993390 ze dne 20.9.2017, statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové
nám.19, Jablonec nad Nisou, IČO 262340 ze dne 20.9.2017.
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Protože žadateli bylo vyhověno v plném rozsahu a silniční správní úřad neshledal důvody,
které by bránily povolení, rozhodl v souladu s § 24, odst.1) a odt. 2) zákona o pozemních
komunikacích jak je výše uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním
učiněným u Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce
nemá v souladu s § 24, odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Mgr. Ivana Ř i m n á č o v á
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Doručí se :
Účastníkům řízení : (dle § 27, odst.1 správního řádu)
- Žadatel – SWIETELSKY stavební s.r.o., IDDS: amx5p38
Účastníkům řízení : (dle § 27, odst. 2 správního řádu)
- KSS LK, p. o., IDDS: bdnkk7w
- Obec Josefův Důl, IDDS: yh6a5y2
- Město Lučany nad Nisou, IDDS: jfubvnq
- Obec Janov nad Nisou, IDDS: q46attp
- Statutární město Jablonec nad Nisou - zde
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, IDDS: zjq4rhz
Dotčené organizace a orgány státní správy :
- Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, IDDS: vsmhpv9
- Krajský úřad LK, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
Na vědomí :
- Dopravní zdravotní služba, Nemocniční 15, Jablonec n./N., 466 01,
hana.simkova@nemjbc.cz
- Zdravotnická záchranná služba LK, p.o., IDDS: bgpmvs6, kos@zzslk.cz
vsjablonec@zzslk.cz
- vstanvald@zzslk.cz
- Hasičský záchranný sbor LK, IDDS: hv4aivj, , schreibrova@hzslk.cz, hzslk@hzslk.cz,
- BUS Line a.s., IDDS:4kcxic3
- co

