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Londýnská č.p. 564 
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   V Liberci dne 25.2.2009  
 

 

R O Z H O D N U T Í  
 
 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, podle ustanovení § 40 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný silniční správní úřad na úseku místních 
komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Statutárního města Liberec, přezkoumal ve 
správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 24.2.2009,  
a  

p o v o l u j e 

oprávněné osobě: 

Stavby silnic a železnic a.s., Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19, IČ 45274924 

(Stavby silnic a železnic, a.s. , oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, IČ 45074924), 

podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, částečnou uzavírku silnice č. II/592 v ul. Nádražní v Chrastavě, po projednání 
s majetkovým správcem silnice Krajskou správou silnic Libereckého kraje, s Městem Chrastava, 
s Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, a s ČSAD Liberec, a.s., v rozsahu cca 600 m2 
záboru  pozemních komunikací, a to  

v termínu od 4.3.2009 do 15.8.2009, 

 
pro druh stavby:   „Chrastava, dopravní řešení v centru města – přeložka silnice II/592 a silnice III/272 51“   
                              - přeložení průjezdního úseku silnice II/592 z oblasti centra Chrastavy do  nové polohy 
                                 podél řeky Jeřice 
 
Zhotovitel prací:    Stavby silnic a železnic a.s., oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564                            
                               IČ 45274924 
 
Zodpovědný pracovník  
za plnění podmínek rozhodnutí:        Ing. Michal Svatoň          mobil č.: 731 601 115 
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Částečná uzavírka silnice II/592 v ul. Nádražní v obci Chrastava se povoluje za předpokladu dodržení 
následujících podmínek: 
 
1. Odbor dopravy podle § 77, odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přechodnou úpravu  provozu na pozemních komunikacích na 
základě písemného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Dopravní 
inspektorát Liberec, ze dne 11.2.2009 pod č.j.: KRPL-713-18/Čj-2009-040507, které je nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí (silnice č. II/592) a dále přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 
stanovenou Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor dopravy, pod zn.: KULK 10615/2009/280.4/Ap ze 
dne 25.2.2009, a to na základě vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, 
Dopravní inspektorát, ze dne 11.2.2009 pod č.j.: KPPL-713-18/Čj-2009-040507, která je nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí, (silnice I/35 – sjezdová větev do Chrastavy ve směru od Liberce a nájezdová větev  
z  Chrastavy na Děčín).  
Dopravní značení bude osazeno dle platných předpisů, vyhlášek, ČSN a technických podmínek upravujících 
tuto oblast. Budou použity dopravní značky schválených typů s platným atestem. 

 
2. Stavební práce budou rozděleny do III. etap s tím, že pro každou jednotlivou etapu budou užity dopravní 

značky, světelné signály a dopravní zařízení v souladu s odsouhlasenými situacemi jednotlivých etap.  
 
3. Částečná uzavírka bude omezena na nejkratší možnou dobu v termínu 4.3.2009 – 15.8.2009. Ulice Nádražní 

(silnice II/592),  sjezdová a nájezdová větev (silnice I/35) zůstane průjezdná po celou dobu stavebních prací.  
 
4. Bude zajištěna bezpečnost silničního a pěšího provozu. Pracoviště bude zajištěno proti možnému úrazu 

třetích osob.  
 
5. Po celou dobu  III. etap stavebních prací bude zajištěn bezpečný provoz linkové osobní dopravy. 
 
6. Firmě REMONDIS, spol. s r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha, budou vytvořeny podmínky pro odvoz 

komunální odpadu v dotčené oblasti stavebních prací. V opačném případě zajistí  odvoz zhotovitel prací na 
vlastní náklady. V případě nutnosti přemístění nádob na komunální odpad bude tato záležitost předem 
projednána se střediskem výše uvedené firmy a se všemi uživateli nádob, kterých se náhradní stanoviště 
bude týkat. 

 
7. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení osazené po dobu částečné uzavírky neprodleně 

odstraněno. 
 
8. Na požádání jste povinni kontrolnímu orgánu předložit toto rozhodnutí, případně jeho kopii. 
 
Odůvodnění: 
Na základě žádosti oprávněné osoby: Stavby silnic a železnic a.s. Praha 1,, Národní třída 10, PSČ 113 19, 
IČ 45274924 (Stavby silnic a železnic, a.s., oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 
IČ 45274924), stavebního povolení ze dne 7.6.2006 pod č.j.: SUUR/7120/81253/06-Vá/SP/VV, CJ MML 
105743/06, prodloužení lhůty k dokončení stavby ze dne 12.3.2008 pod č.j.: SUUR/7120/019284/08-Vá, 
CJ MML 046898/08, po projednání s majetkovým správcem silnice Krajskou správou silnic Libereckého kraje 
dne 18.2.2009, s  ČSAD Liberec, a.s., dne 18.2.2009, s Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor dopravy, 
dne 24.2.2009, a s Městem Chrastava dne 25.2.2009, povolil silniční správní úřad částečnou uzavírku silnice 
II/592 s termínem ukončení do  15.8.2009. 
Žadatel předložil potřebné doklady a silniční správní úřad  v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, rozhodl tak, jak ve výroku tohoto rozhodnutí 
uvedeno. 
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Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení u odboru dopravy Krajského úřadu 
Libereckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, oddělení  silniční a dopravní, 
nám. Dr. E. Beneše 1. 
Podle § 24, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá 
odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 

                                                                               Ing.  Pavel  R y ch e t s k ý 
                                                                                vedoucí odboru dopravy 

  
 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
- Stavby silnic a železnic a.s., Praha 1, Národní třída č.p. 10, 113 19  Praha 
  (Stavby silnic a železnic, a.s., oblast  Čechy  východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje,  České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 
  
Na vědomí: 
Policie ČR, KŘ- DI, Pastýřská č.p. 375/3, Liberec I - Staré Město, 460 01  Liberec 1 
Městská policie Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31  Chrastava 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 
Česká sanita s.r.o., Polní 182, 463 31  Chrastava 
REMONDIS, spol s r.o., Žitavského č.p. 496, 156 00  Praha 516 
ČSAD Liberec, a.s., České mládeže č.p. 594/33, Liberec VI - Rochlice, 460 06  Liberec 6 
ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s., Pražská 14, 466 05 Jablonec nad Nisou 
ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily 
ČSAD Česká Lípa, a.s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 
Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 4 
MML ODSD - spis 
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