Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

*MELTX00Y1QHL*
MELTX00Y1QHL

odbor SE - oddělení registru vozidel
Spis. zn.:
Čj.:

OSE/4657/2022/KOC
MELT/52593/2022/KOC/ Uz - 4

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Bc. Marie Kocinová
Telef on:
+420 476 767 928
E-mail:
marie.kocinova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Marie Kocinová
Datum:

20.07.2022

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, obdržel dne 30.06.2022 žádost firmy
AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435 42 Litvínov, IČO: 250 31 562, kterou zastupuje
firma Značky Dubí s.r.o., Ruská 323, 417 02 Dubí, IČO: 227 96 908, o vydání povolení úplné
uzavírky silnice č. III/2541 mezi obcemi Horní Jiřetín a Nová Ves v Horách, z důvodu
stavebních prací, v rámci akce: „Rekonstrukce mostu ev. č. 2541-15“.
Městský úřad Litvínov, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
silničním správním úřadem ve věcech silnic a veřejně přístupných účelových komunikací podle
§ 40 odst. 4 písm. a) a místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
posoudil podanou žádost, rozhodl a podle § 24 zákona

povoluje
žadateli, kterým je:

AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435 42
IČO: 250 31 562

v řízení ho zastupuje:

Značky Dubí s.r.o., Ruská 323, 417 02 Dubí, IČO: 227 96 908

úplnou uzavírku:

silnice č. III/2541 (v místě mostu ev. č. 2541-15)

v termínu:

od 01.08.2022 na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však
do 30.11.2022

z důvodu:

stavebních prací (rekonstrukce mostu), uzavírky a objízdných
tras

v místě:

silnice č. III/2541 (cca 7,500 km staničení) mezi obcemi Horní
Jiřetín a Nová Ves v Horách

nařizuje objížďku:

objízdná trasa pro dopravce Dopravní společnost Ústeckého
kraje, příspěvková organizace na lince 001521 Litvínov, nádraží
– Olbernhau, Bahnhof
- je stanovena – po své trase do zastávky „Litvínov,,Krušnohor“
a odtud místní komunikace ul. Podkrušnohorská, silnice č. II/271
ul. Tyrše a Fügnera, silnice č. II/271 přes Klíny do Mníšku,
silnice č. II/271, silnice č. III/2546 do zastávky „Nová Ves
v Horách,,hranice“ a dále již po své trase, tato objízdná trasa
je stanovena pro oba směry
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objízdná trasa pro ostatní dopravu je stanovena z Horního
Jiřetína do Janova po silnici č. III/0133, silnici č. III/2543, místní
komunikaci Hamerská, Gluckova, Větrná (po místních
komunikacích do 30.09.2022, protože se rekonstruuje most
III/2543-1 v Janově), silnici č. III/2543 přes Křížatky na Mníšek
a po silnici č. II/271, č. III/2546 a č. III/2541 do Nové Vsi v Horách
a zpět po stejné trase
objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena z Horního
Jiřetína po silnici č. III/0133 do Litvínova, místní komunikaci
Podkrušnohorská a silnici č. II/271 přes Klíny, Mníšek a po silnici
č. III/2546 a č. III/2541 do Nové Vsi a zpět po stejné trase
v rámci akce:

„Rekonstrukce mostu ev. č. 2541-15“

odpovědný pracovník:

za firmu AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46,
435 42 Litvínov, IČ: 250 31 562, pan Martin Kočandrle,
tel. č.: 775 966 005
za těchto po dmínek

1.

Úplná uzavírka (v úseku mostního objektu ev. č. 2541-15) na silnici č. III/2541 mezi obcí
Horní Jiřetín a Nová Ves v Horách, bude v termínu od 01.08.2022 do 30.11.2022,
z důvodu rekonstrukce mostu. Zastávky autobusové dopravy pro linku 001521
„Hamr,,škola“; „Hamr“; „Janov“; „Horní Jiřetín,,rozc.0.2“; Horní Jiřetín,,Triola“; „Nová Ves
v Horách,Mikulovice“; „Nová Ves v Horách,Mikulovice,u domku a „Nová Ves v Horách“
budou po dobu uzavírky zrušeny bez náhrady.

2.

Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena z Horního Jiřetína po silnici
č. III/0133, silnici č. III/2543, místní komunikaci Hamerská, Gluckova, Větrná
(po místních komunikacích do 30.09.2022, protože se rekonstruuje most III/2543-1
v Janově), silnici č. III/2543 přes Křížatky na Mníšek a po silnici č. II/271,
č. III/2546 a č. III/2541 do Nové Vsi v Horách a zpět po stejné trase. Od listopadu se silnice
č. III/2543 z Janova na Mníšek neudržuje a při špatných klimatických podmínkách bude
nutno využít i pro osobní vozidla objízdnou trasu stanovenou pro nákladní dopravu
přes Klíny.

3.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena z Horního Jiřetína po silnici
č. III/0133, místní komunikaci Podkrušnohorská a silnici č. II/271 přes Klíny, Mníšek
a po silnici č. III/2546 a č. III/2541 do Nové Vsi a zpět po stejné trase.

4.

Žadatel zajistí osazení přechodného dopravního značení v souladu se „stanovením
přechodné úpravy provozu“ vydaným odborem správních evidencí Městského úřadu
v Litvínově čj.: MELT/51734/2022/KOC/DZ - 5 ze dne 15.07.2022, které je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.

5.

Budou
dodrženy
podmínky
vyjádření
zn.:
SUSUKCV/LTA/11735/2022
ze dne 08.07.2022 vlastníka silnic, pro kterého majetkovou správu vykonává Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Toto vyjádření je nedílnou
součástí rozhodnutí a je přílohou.

6.

Nutná koordinace s akcí: „201120002 – Most přes Janovský potok v obci Janov“.
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Na základě souhlasného stanoviska k úplné uzavírce silnice č. III/2541 Krajského úřadu
Ústeckého kraje ze dne 14.07.2022, čj.: KUUK/108477/2022, z důvodu stavebních prací,
v rámci akce: „Rekonstrukce mostu ev. č. 2541-15“, v termínu od 01.08.2022 do 30.11.2022,
je povolena uzavírka za těchto podmínek
1. Pro dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
na lince 001521
-

je stanovena objízdná trasa – po své trase do zastávky „Litvínov,,Krušnohor“
a odtud místní komunikace ul. Podkrušnohorská, silnice č. II/271 ul. Tyrše
a Fügnera, silnice č. II/271 přes Klíny do Mníšku, silnice č. II/271, silnice č. III/2546
do zastávky „Nová Ves v Horách,,hranice“ a dále již po své trase. Tato objízdná
trasa je stanovena pro oba směry.
Zastávky „Hamr,,škola“; „Hamr“; „Janov“; „Horní Jiřetín,,rozc.0.2“; Horní
Jiřetín,,Triola“; „Nová Ves v Horách,Mikulovice“; „Nová Ves v Horách,Mikulovice,u
domku a „Nová Ves v Horách“ budou po dobu uzavírky zrušeny bez náhrady.

2. Dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace zajistí
informovanost cestující veřejnosti.

Odůvodnění
Firma AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435 42 Litvínov, IČO: 250 31 562, kterou
zastupuje firma Značky Dubí s.r.o., Ruská 323, 417 02 Dubí, IČO: 227 96 908, požádala
dne 30.06.2022 o vydání povolení úplné uzavírky silnice č. III/2541 mezi obcemi Horní Jiřetín
a Nová Ves v Horách, z důvodu stavebních prací, v rámci akce: „Rekonstrukce mostu
ev. č. 2541-15“.
Silniční správní úřad v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, po posouzení žádosti
s ohledem na ochranu pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu rozhodl tak,
jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Podkladem pro vydání rozhodnutí byl předchozí souhlas pod čj.: SUSUKCV/LTA/11735/2022
ze dne 08.07.2022 vlastníka silnice, pro kterého majetkovou správu vykonává Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace; stanoviska obce Nová Ves v Horách
a města Horní Jiřetín ze dne 29.06.2022; stanoviska města Litvínov a obce Klíny
ze dne 15.07.2022; stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,
dopravního inspektorátu ze dne 27.06.2022, čj.: KRPU-117839-2/ČJ-2022-040806;
stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako dopravního úřadu ze dne 14.07.2022,
čj.: KUUK/108477/2022, spisová značka KUUK/108309/2022/2 a stanovení přechodné úpravy
provozu vydané zdejším odborem čj.: MELT/51734/2022/KOC/DZ – 5 ze dne 15.07.2022.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru správních
evidencí Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena
do vlastních rukou.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému
dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený
posledním dnem této lhůty. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou
posledním dnem této lhůty.
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V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání
se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti na poště.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.
otisk úředního razítka
Bc. Marie Kocinová v.r.
vedoucí oddělení registru vozidel

Účastníci řízení
AQUA zemní práce s.r.o., Mlýnská 46, 435 42 Litvínov, IČO: 250 31 562, v řízení zastupuje
firma Značky Dubí s.r.o., Ruská 323, 417 02 Dubí, ID DS: iutjtpf
Ústecký kraj, v řízení zastupuje majetkový správce Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, ID DS: 6hevxje
Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Město Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín, IDDS: fp2burz
Obec Nová Ves v Horách, čp. 33, 435 45 Nová Ves v Horách, ID DS: v5gbuqa
Obec Klíny, čp. 171, 436 01 Klíny, ID DS: jdbbtnf
Dotčený orgán státní správy
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát , ID DS: a64ai6n
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ID DS: t9zbsva
Na vědomí
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ID DS: auyaa6n
Zdravotnická záchranná služba, p.o., ID DS: emtmvtj
Městská policie Litvínov
Obec Brandov, ID DS: qpiawxt
Město Hora Svaté Kateřiny, ID DS: pm9beby
Obec Český Jiřetín, ID DS: ID DS: uusbhei
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ID DS: dqtu9y9
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., ID DS: 9vddrkq
Příloha
Situace a stanovení přechodné úpravy provozu
Vyjádření majetkového správce silnic ze dne 08.07.2022
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