MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Spisová značka:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Dat. schránka:

MULTM/0021200/22/DOPSH/JLa/
MULTM/0021250/22/DOP/JLa
Josef Landa
416 916 512
podatelna@litomerice.cz
tpebfnu

Litoměřice

21.03.2022

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle
ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 07.03.2022
žádost od společnosti EDIKT a.s., IČO 25172328, Rudolfovská 461, 370 01 České
Budějovice, kterou zastupuje společnost Dopravní značení Litoměřice s.r.o., IČO 06603076,
Mlékojedy 102, 412 01 Litoměřice o vydání rozhodnutí povolení úplné uzavírky silnice č.
III/26112 v místě železničního viaduktu u Velkého Újezdu z důvodu realizace trati ČD.
Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad posoudil žádost od společnosti EDIKT a.s., IČO 25172328, Rudolfovská 461,
370 01 České Budějovice, kterou zastupuje společnost Dopravní značení Litoměřice s.r.o.,
IČO 06603076, Mlékojedy 102, 412 01 Litoměřice a podle ust. § 24 zákona o pozemních
komunikacích a ust. § 39 vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě souhlasů vlastníka
(majetkového správce) silnic II. a III. tříd Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Ruská
260, 417 03 Dubí, IČ 00080837, provoz Litoměřice a Policie ČR KŘ DI Litoměřice

povoluje
žadateli:
úplnou uzavírku:
v místě:
v rámci akce:
z důvodu:

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

EDIKT a.s., Rudolfovská 461, 370 01 České Budějovice, zast.
Dopravní značení Litoměřice s.r.o., Mlékojedy 102, 412 01
Litoměřice
silnice č. III/26112
železniční viadukt u Velkého Újezdu
„Revitalizace trati ČD“
zabezpečení demontáže mostní konstrukce, vybourání bočních
zděných pilířů mostu, výstavba nových pilířů mostu a usazení
nového mostu
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v termínu:
objízdná trasa:
odpovědný pracovník:
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od 22.03.2022 do 30.06.2022
po silnici č. III/26111, č. III/26113, č. III/24066 a č. I/15
(Zahořany, Horní Řepčice a zpět po silnici č. I/15)
Jindra Filip, tel. 737 257 824

za těchto podmínek:
1. Předmětný úsek výše uvedené silnice č. III/26112 u Velkého Újezdu bude úplně uzavřen v
termínu ohraničeném tímto rozhodnutím.
2. Žadatel zajistí osazení přechodného dopravního značení v souladu s opatřením obecné
povahy - stanovením přechodné úpravy provozu vydaným Městským úřadem Litoměřice,
odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j MULTM/0020409/22/DOP/JLa dne
15.03.2022, přičemž grafická část stanovení je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí o
povolení úplné uzavírky.
3. Během uzavírky silnice č. III/26112 ručí žadatel za bezpečnost provozu na pozemní
komunikaci, a to až do uvedení části komunikace do provozu.
4. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky a náhrada
případných následných škod se uskuteční na náklady žadatele o uzavírku a objížďku.
5. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje ze dne
17.03.2022, jedná se zejména o tyto podmínky: před zahájením uzavírky bude provedena
pasportizace stávajícího stavu silnic č. III/24066, č. III/26111 a č. III/26113, kudy povede
objízdná trasa. Po skončení uzavírky proběhne kontrola aktuálního stavu dotčených
silnic, a budou-li shledána poškození vzniklá v důsledku nárůstu silniční dopravy, budou
navrhovatelem opraveny na své náklady; bude dodržen termín realizace; místo stavby
bude řádně označeno dopravním značením.
6. Spoje veřejné linkové osobní dopravy budou obsluhovány v souladu se stanoviskem
vydaným Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství,
č.j. KUUK/042344/2022; spoje a zastávky linek budou obsluhovány následujícím
způsobem:
• linka 552625 – po objízdné po silnici č. I/15 – Horní Řepčice – III/26111 – Zahořany,
odtud po silnici č. III/26112 do Velkého Újezdu, zde bude v křižovatce prováděno
otočení autobusu, zpět po III/26112 – Zahořany a dále po své stávající trase
• linka 552627 – ze Zahořan po silnici č. III/26112 do Velkého Újezdu, zde bude
v křižovatce prováděno otočení autobusu, zpět po III/26112 a dále po objízdné trase
po silnici č. III/26111 – Horní Řepčice – I/15 – III/26010.
• dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti.
7. Na začátku uzavírky žadatel zajistí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavbou.
8. Průjezd uzavřeným úsekem části silnice č. III/26112 u Velkého Újezdu nebude povolen
ani pro vozidla IZS.

Odůvodnění
Společnost EDIKT a.s., IČO 25172328, Rudolfovská 461, 370 01 České Budějovice,
kterou zastupuje společnost Dopravní značení Litoměřice s.r.o., IČO 06603076, Mlékojedy
102, 412 01 Litoměřice požádala dne 07.03.2022 o vydání povolení úplné uzavírky silnice č.
III/26112 u Velkého Újezdu z důvodu realizace akce „Revitalizace trati ČD“.
Silniční správní úřad v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, po posouzení
obsahu žádosti, s ohledem na ochranu pozemní komunikace a bezpečnost silničního
provozu rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
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Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo vyjádření vlastníka (majetkového správce) Správy a
údržby silnice č. ze dne 17.03.2022, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy
silničního provozu, vydané Městským úřadem Litoměřice, odborem dopravy a silničního
hospodářství pod č.j. MULTM/0020409/22/DOP/JLa dne 15.03.2022, stanovisko Krajského
úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. KUUK/042344/2022,
vyjádření Obce Křešice ze dne 15.03.2022, Obce Býčkovice ze dne 21.03.2022, Obce Horní
Řepčice rovněž ze dne 21.03.2022, a dále Policie ČR KŘ DI Litoměřice, ze dne 07.03.2022
pod č.j. KRPU 45717-1/ČJ-2022-040606.
Vzhledem k rozsahu stavby (demontáž mostní konstrukce, vybourání bočních zděných pilířů
mostu, výstavba nových pilířů mostu a usazení nového mostu) nelze zajistit průjezd
silničních vozidel a proto bylo rozhodnuto o úplné uzavírce části silnice č. III/26112 v místě
železničního viaduktu v blízkosti obce Velký Újezd u Býčkovic.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a
to prostřednictvím zdejšího Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
Litoměřice (ust. § 86 odst. 1 správního řádu).
Pokud Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb přímo do vlastních rukou, ale v souladu s ust. § 23 odst. 1 správního řádu bylo
uloženo u provozovatele poštovních služeb, potom se za den doručení považuje desátý den
od data tohoto uložení – ust. § 24 odst. 1 správního řádu. V tomto případě se lhůta pro
případné odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem
řízení, ale už od jedenáctého dne ode dne uložení písemnosti u provozovatele poštovních
služeb. Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, nemá odvolání proti
tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství
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Rozdělovník
účastníci řízení
EDIKT a.s., IČO 25172328, Rudolfovská 461, 370 01 České Budějovice, kterou zastupuje
společnost Dopravní značení Litoměřice s.r.o., IČO 06603076, Mlékojedy 102, 412 01
Litoměřice
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 00080837, Ruská 260,
417 03 Dubí
na vědomí
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO 70886300, Horova 1340, 400 01 Ústí nad
Labem
Obec Býčkovice, IČO 00832316, Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice
Obec Horní Řepčice, IČO 00832294, Horní Řepčice 61, 411 45 Liběšice
Obec Křešice, IČO 00263851, Nádražní 84, 411 48 Křešice
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 00829013,
Sociální péče 799, 400 01 Ústí nad Labem
dotčený orgán
Policie České republiky KŘP Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Litoměřice, IČO
75151537, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice
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