
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 
č.j.: MěÚT/06127/2015/OD-SH/To                                          V Tanvaldě dne 7. května 2015 
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 7. dubna 2015 žádost společnosti MEBIKAN spol. 
s r.o., IČ 25441981, se sídlem ul. Masarykova 125/368, Ústí nad Labem, PSČ 400 10, v zastoupení na 
základě plné moci společností VIATEX spol. s r.o., IČ 62740539, se sídlem Belgická 4855, Jablonec 
nad Nisou, PSČ 466 05, o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice III/29051 – ul. Vítězná v k.ú. 
Šumburk nad Desnou, obci Tanvald a to pro provádění stavebních prací v rámci pokračování realizace 
stavby „Tanvald, přivaděč z vodojemu Šumburk - rekonstrukce“ v obci Tanvald. 
 
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 komunikace tj. Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 
zastoupeného Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o., se sídlem České Mládeže 632/32, 
Liberec a dotčeného orgánu Policie ČR k.ř. - DI Jablonec nad Nisou dle § 24 a § 25 odst. 6 písm. c)  
bod 3.  zákona o pozemních komunikacích    

p o v o l u j e   
úplnou uzavírku a zvláštní užívání komunikace – užití pro provádění stavebních prací    

 
silnice III/29051 – ul. Vítězná, v k.ú. Šumburk nad Desnou, obci Tanvald, v úseku od hřbitova tj. od 
křižovatky s veřejně přístupnou účelovou komunikací – ul. Údolní (ppč. 2610) až k objektu vodojemu 
(stpč. 1011) směr Světlá, v délce cca 300 m, a to z důvodu realizace stavby „Tanvald, přivaděč 
z vodojemu Šumburk - rekonstrukce“ vše v k.ú. Šumburk nad Desnou, obci Tanvald dle doložené 
dokumentace. 
 
Práce budou prováděny v termínu:   od  18. května 2015  -  do  18. června 2015. 
 
Objízdná trasa  -  bude vedena po silnici III/29051, I/10, III/29050 (Desná – Sladká Díra),  
                             III/29049 (Světlá) a zpět na III/29051.    
 
Pro rozhodnutí platí následující podmínky: 

1) V  době   provádění    prací   bude   dodrženo  „Stanovení   přechodné   úpravy   provozu   na   
pozemní komunikaci“ vydané  Městským  úřadem  Tanvald   pod  č.j.:  MěÚT/06127/DZ/15 
ze dne 7.5.2015, které je nedílnou součástí tohoto  rozhodnutí. Dopravní  značení  musí  být  
rozmístěno  před  zahájením   prací v dotčeném úseku silnice a po celou dobu udržováno 
v dobrém stavu. Po ukončení prací bude ihned odstraněno a uvedeno do původního stavu.   

2) Veškerá činnost při stavbě a zásazích do silničního pozemku bude prováděna v souladu se 
zněním vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů, a dle schválené projektové dokumentace. 

3) Před  zahájením  prací  zhotovitel prověří  uložení  podzemních  vedení  inženýrských  sítí  a  
bude respektovat oprávněné požadavky jejich správců. 

4) Po dobu stavebních prací je nutno dbát dopravně bezpečnostního ustanovení zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, tj. 
neomezovat a neohrožovat silniční provoz během stavebních prací. 
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5) Při zásahu do silničního pozemku dotčené silnice III/29051 budou provedeny montážní jámy 
dle přiložené situace o rozměru 3x2 m. 

6) Skladba konstrukčních vrstev vozovky bude v místě úpravy dle „TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací – část A – katalogové listy“. 

7) V případě, že při provádění výkopových prací dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu 
konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu. 

8) Při výkopu v nezpevněné části komunikace musí být zásyp výkopu proveden vhodným 
materiálem, dostatečně hutněn po vrstvách, aby nedošlo k následnému sedání zeminy v místě 
úpravy. 

9) Oprava zásahu do vozovky bude provedena s přesahem min. 1,0 m na každou stranu od hrany 
výkopu a to v celkové šíři komunikace. Obnova asfaltového krytu bude provedena 
strojně. 

10) Zhotovitel vyzve správce komunikace v dostatečném časovém předstihu (min. 5 dnů) k účasti 
na kontrolní zkoušce hutnění. Míra zhutnění musí odpovídat požadavkům na konstrukci 
vozovky dle katalogu „TP 170“. 

11) Kontrolní zkoušky hutnění budou provedeny dle ČSN 72 1006. 
12) Při převzetí zásypu komunikace po zásahu do vozovky, bude požadován protokol o míře 

zhutnění od autorizované zkušebny nebo od organizací, které provádějí zkoušku míry zhutnění 
zásypů rýh. Míra hutnění bude zjištěna statickou zkouškou hutnění se stanovením modulu 
přetvárnosti Ede f2. 

13) Pokud pracemi dojde k narušení stávajícího odvodnění komunikace, bude po skončení prací 
vše uvedeno do původního stavu.  

14) Zahájení a ukončení prací v silničním pozemku zhotovitel nahlásí zástupci KSS LK písemně 
na e-mail: josef.hajek@ksslk.cz, nebo telefonicky na tel.: 725 691 324. Před zahájením prací 
Vám bude předán protokol. Po ukončení prací vrátíte podepsaný protokol na obou 
stranách, investorem a zhotovitelem, zpět na středisko KSS LK. 

15) Stavební materiál ani výkopek nesmí být skladován v silničním tělese. 
16) Stavbou nesmí být narušeny nebo poškozeny stávající objekty odvodnění komunikace. 
17) Komunikace nesmí být stavbou znečišťována, případné znečištění či poškození je nutné 

neprodleně odstranit.  
18) Po ukončení prací bude dotčený úsek komunikace uveden do původního stavu, včetně 

provedení úklidu vozovky, nezpevněné krajnice a příkopů, případně vyčištění stávajícího 
odvodnění v místě zásahu. 

19) Úplnou uzavírkou silnice III/29051 bude narušen provoz veřejné linkové dopravy. 
Autobusová linka č. 530745 (dopravce BusLine a.s.), která bude po dobu uzavírky provozně 
rozdělena na dvě části: a) Tanvald,centrum – Tanvald,Český Šumburk,otočka a b) Desná,odb. 
– Kořenov,Příchovice,Světlá. Vyloučený silniční úsek bude vynechán bez náhrady (bez 
objízdné trasy), vč. neobsloužení obou zastávek v tomto úseku: tj. Tanvald,Šumburk n.Des.,u 
hřbitova a Tanvald,Světlá,u Žáků.  
Cestující budou vývěskami odkázáni na nejbližší zastávky se zachovanou obsluhou, tj. 
Tanvald,Šumburk n.Des.,u Lišků, resp. Kořenov,Příchovice,Světlá).  

20) Zhotovitel bude o případném dřívějším zprůjezdnění předmětné uzavírky bezodkladně 
informovat dopravce tj. BusLine a.s. (jiri.jetel@busline.cz, tel.: 603 817 880) a dopravní 
úřad (viktor.liska@kraj-lbc.cz, tel.: 725 311 020).  

21) Zhotovitel ve spolupráci s dopravcem zajistí vyvěšení informace o omezení minimálně na 
obou dočasně neobsloužených zastávkách, lépe však na všech zastávkách linky č. 530745 (s 
ohledem na velký dopad na provoz linky). 

22) Vzhledem k rozsahu úplné uzavírky zajistí zhotovitel v dostatečném časovém předstihu 
informovanost osob zde trvale bydlících a podnikatelských subjektů zde sídlících o zahájení 
a průběhu úplné uzavírky.  

23) V době uzavírky bude po dobu pracovních činností (pokud to dovolí technologické podmínky) 
umožněn  vjezd   technické  obsluze,  vozidlům  IZS,  osobám  trvale  zde  bydlícím  či  
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podnikatelským subjektům zde sídlícím. Bude zabezpečen možný bezpečný pohyb chodců 
v dané lokalitě. 

24) Zodpovědnou osobou za organizování prací v rámci uzavírky a průběh zvláštního užívání je 
pan Martin Gamba, bytem Baltská 5, Liberec 14, pracovník společnosti MEBIKAN spol. 
s r.o., tel.: 602 288 361, e-mail: m.gamba@mebikan.cz.  

25) 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.   

 
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 – MEBIKAN spol. s r.o., IČ 25441981, se sídlem ul. Masarykova 125/368,  
                   Ústí nad Labem, PSČ 400 10, v zastoupení společností VIATEX, spol.     
           s r.o., IČ 62740539, se sídlem Belgická 4855, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05  

• zástupce vlastníka dotčené komunikace - Krajská správa silnic Lib. kraje p.o., 
                                                                           se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec 
• Město Tanvald, se sídlem Palackého 359, 468 61 Tanvald 

 
O d ů v o d n ě ní: 
Zhotovitel stavby, společnost MEBIKAN spol. s r.o., v zastoupení oprávněnou osobou, požádal dne 7. 
dubna 2015 zdejší odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, o povolení uzavírky a 
zvláštního užívání komunikace – užití silnice III/29051 (ul. Vítězná)  pro provádění stavebních prací 
v k.ú. Šumburk nad Desnou, obci Tanvald dle § 24 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních 
komunikacích z důvodu realizace stavby „Tanvald, přivaděč z vodojemu Šumburk - rekonstrukce“ v 
úseku od hřbitova tj. od křižovatky s veřejně přístupnou účelovou komunikací – ul. Údolní (ppč. 2610) 
až k objektu vodojemu (stpč. 1011) směr Světlá, v délce cca 300 m, vše v k.ú. a obci tamtéž dle 
doložené dokumentace. 
Dle § 6 správního řádu, v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie, tímto oznamujeme 
druhému účastníkovi řízení, že správní řízení bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno 
dnem podání žádosti tj. 7.4.2015. Vlastník dotčené komunikace tj. Liberecký kraj zastoupený 
Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o., který je po žadateli druhým účastníkem řízení, vydal 
předchozí souhlas vyjádřením dne 2.4.2015 pod č.j.: KSSLK/2439/2015. 
Stavební práce si vyžádají v místě stavby dopravní omezení silnice III/29051, včetně narušení provozu 
veřejné linkové dopravy. Autobusová linka č. 530745 (dopravce BusLine a.s.), která bude po dobu 
uzavírky provozně rozdělena na dvě části: a) Tanvald,centrum – Tanvald,Český Šumburk,otočka a b) 
Desná,odb. – Kořenov,Příchovice,Světlá. Vyloučený silniční úsek bude vynechán bez náhrady (bez 
objízdné trasy), vč. neobsloužení obou zastávek v tomto úseku: tj. Tanvald,Šumburk n.Des.,u hřbitova 
a Tanvald,Světlá,u Žáků. Cestující budou vývěskami odkázáni na nejbližší zastávky se zachovanou 
obsluhou, tj. Tanvald,Šumburk n.Des.,u Lišků, resp. Kořenov,Příchovice,Světlá). Termín uzavírky 
silniční správní úřad projednal s Dopravním úřadem KÚ LK, oddělení dopravní obslužnosti a tento 
dne 30.3.2015 vydal souhlasné vyjádření. 
Zhotovitel svoji žádost doplnil o předběžný souhlas Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (č.j.: 
KRPL-6748/ČJ-2015-180406-02 ze dne 9.3.2015).  
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, po posouzení žádosti a na 
základě doložených souhlasů neshledal důvody, které by bránily povolení dle § 24 a § 25 odst. 6 písm. 
c) bod 3 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 odvolání 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 musí mít náležitosti 
uvedené  v  § 37  odst. 2  správního  řádu  a  musí  obsahovat  údaje  o  tom,  proti  kterému rozhodnutí  
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směřuje, v jakém rozsahu ho napadá tj. výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení, případně v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 
řízení.  
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Odvolání proti uzavírce nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. 
 
Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Jestliže 
adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se 
za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát písemnosti pokus o doručení písemnosti 
znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost 
k řádnému doručení, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o 
doručení došlo.  
 

(otisk úředního razítka) 
 
                         
                                                                                                                     Karel Kuch 
                                                                                                    pověřen vedením odboru dopravy 
Bronislav Kuřík 
pověřen podpisem 
 
 
 
 
 
 
Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl stanoven dle položky č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 500,- Kč. 
 
 
 
Příloha 
- Stanovení přechodné úprava provozu na pozemní komunikaci – pouze žadatel 
 
 
Obdrží: 
Účastníci správního řízení (§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu – do vlastních rukou na doručenku/dat. schránka) 
- MEBIKAN spol. s r.o., Masarykova 125/368, Ústí nad Labem, 400 10 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, ul. České mládeže 632/32, Liberec, 460 06 
- Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald, 468 41  
 
Dotčené orgány (na dodejku/dat. schránka) 
- Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou 
- Krajský úřad Lib. kraje, odbor dopravy – Dopravní úřad, Ing. Liška, U Jezu 642/2a, Liberec  
 
Na vědomí: 
- BusLine a.s. – e-mailem: jiri.jetel@busline.cz 
- KORID LK, spol. s r.o. – e-mailem: otto.pospisil@korid.cz 
- Hasičský záchr. sbor Lib. kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou (e-mailem)  
- Zdravotní záchranná služba NsP, Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou (e-mailem) 
- Dopravní zdravotní služba Jablonec nad Nisou (e-mailem) 
- spis   


