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Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Brychtová 

Značka: DOP/BRY 

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční 

správní úřad ve věcech silnic I. třídy dle ust. § 40 odst. (3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), obdržel dne 24.7.2017 žádost obchodní firmy TANNACO, a.s., sídlo: 

Choťánky 38, okres Nymburk, PSČ 29001, IČ: 61677272, o povolení úplné uzavírky silnice 

č. I/11, v délce 50 m za obcí Odřepsy ve směru jízdy na Chlumec nad Cidlinou, okres 

Nymburk, z důvodu opravy silničního mostu ev.č. 11-29, v termínu od 14.8.2017 – 

12.12.2017. 

 

Popis objízdných tras při úplné uzavírce: 

 pro vozidla s hmotností do 3,5t, zásobování a autobusy veřejné linkové dopavy: 
obousměrně po značené objízdné trase: I/11, III/3242, III/3241 a I/32 přes Vlkov 

pod Oškobrhem, Srbce, Okřínek a Odřepsy 

 pro vozidla s hmotností nad 3,5t: obousměrně po značené objízdné trase: silnice 

č. I/11, II/328, II/324 a I/32, délka cca 17 km, přes obce Městec Králové, Podmoky, 

Senice, Okřínek a Odřepsy.   

Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení ve věci omezení obecného užívání uzavírkami  

a objížďkami ve smyslu ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích). 

Silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy oznamuje v souladu s § 47 odst. (1) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), zahájení 

řízení o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami ve smyslu ust. § 24 zákona o 

pozemních komunikacích, a nařizuje v souladu s ust. § 49 odst. (1) správního řádu, 

k předloženému návrhu ústní jednání na den 

7. srpna 2017 (pondělí) v 09:00 hodin 
 

v místnosti č. 2043, II. patro, v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 

Praha 5. 

 

V případě zastoupení předloží zástupce písemnou plnou moc. 

Předmětem ústního jednání bude projednání návrhu žadatele a zejména: 

1. projednání vedení objízdných tras 

2. dopravně inženýrské opatření v souvislosti s uzavírkou a objížďkou 

 

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při konání 

ústního jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené 

orgány státní správy. 

 

Účastníkům správního řízení se oznamujeme, že ve správním řízení ve výše uvedené věci, 

bude dne 8.8.2017 zdejším silničním správním úřadem ukončeno shromažďování podkladů 

pro vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. (3) správního řádu, mají účastníci řízení možnost se 

před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. 
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Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí ve lhůtě do 8.8.2017 v kanceláři  

č. 2068, Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,  

ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, na jiné dny je vhodné se předem telefonicky 

dohodnou na tel. 257 280 488.  

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce před nahlížením 

písemnou plnou moc, opravňující ho k takovému postupu.  

 

 

(otisk úředního razítka) 

 

       Ing. Martina Brychtová, v.r. 
odborný referent silničního hospodářství 

 

 

Obdrží : 

Účastníci řízení 

 TANNACO, a.s., Choťánky 38, 29001 Nymburk (v zastoupení na základě plné moci 

společnost Tomáš Březina Stratov 125, 289 22 Lysá nad Labem 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci čp. 56, 145 00 Praha 4 - 

Nusle 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská čp. 11, 15 21 

Praha 5 – Smíchov 

 Obec Odřepsy, Odřepsy 72, 28907 Libice nad Cidlinou 

 Obec Vlkov pod Oškobrhem, Vlkov pod Oškobrhem 42, 289 04 Opočnice 

 Město Městec Králové, Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové 

 Obec Senice, Hlavní 25, 29001 Poděbrady 

 Obec Okřínek, Okřínek 63, 290 01 Poděbrady 

 Obec Podmoky, Podmoky 42, 289 04 Podmoky 

Dotčené orgány státní správy 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Nymburk, DI, Boleslavská 

1813/13, 28829 Nymburk 

 Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravně 

správní, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady 

 Dopravní úřad - odbor dopravy, zde 
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