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ROZHODNUTÍ
Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností
ve věcech silnic II. a III. tříd dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 13/1997 Sb.“), po projednání
s účastníkem řízení - vlastníkem silnice, která je předmětem uzavírky, nebo po které je nařízena
objížďková trasa Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupeným Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 000
66 001 a dále s obcemi Jestřabí Lhota a Volárna, na jejichž zastavěném území bude povolena
uzavírka nebo nařízena objížďková trasa, na podkladě žádosti ČR – Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje – územního odboru Kolín, se sídlem: Polepská 634, 280 02 Kolín, IČ: 708 85 371
rozhodl podle § 24, odst. 2 zákona 13/1997 Sb. a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, kterou se uvedený zákon provádí takto:
uzavírka křižovatky přeložky silnice II/328 a silnice III/3287 u obce Jestřabí Lhota
se povoluje.
Účastníci řízení:
ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
obec Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín
obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín
Uzavírka křižovatky přeložky silnice II/328 a silnice III/3287 u obce Jestřabí Lhota se povoluje
za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
1.

a) druh uzavírky:

úplná

b) důvod uzavírky: pořádání taktického cvičení složek IZS
c) rozsah uzavírky: úplná uzavírka křižovatky přeložky silnice II/328 a silnice III/3287
u obce Jestřabí Lhota
d) délka uzavírky: cca 100 m
e) termín uzavírky: 26.9. 2012 cca od 7.00h do 17.00h

./3

f)

objížďková trasa:
• ve směru Kolín – dálnice D11/Ženuň: na křižovatce nové přeložky silnice II/328
před obcí Jestřabí Lhota vpravo, dále po původní trase silnice II/328 přes obec
Jestřabí Lhota až zpět na křižovatku s touto novou přeložkou silnice II/328 za obcí
Jestřabí Lhota – obousměrně
• ve směru Volárna – Jestřabí Lhota: z obce Volárna po silnici III/3286 přes
křižovatku této silnice s novou přeložkou silnice II/328 rovně a po původní trase silnice
II/328 do obce Jestřabí Lhota - obousměrně.

g) délka objížďkové trasy: Kolín – D11 cca 1,8km
Volárna – Jestřabí Lhota cca 2,2km
h) odpovědná osoba: ppor. Marcel Charouz, tel. 723 202 939
2. Současně se pro úplnou uzavírku přeložky silnice II/328 a silnice III/3287 u obce Jestřabí Lhota
stanovují tyto další podmínky:
a) Silniční provoz bude po dobu uzavírky obousměrně převeden na objížďkové trasy dle bodu 1. f)
tohoto rozhodnutí. Linková autobusová doprava – linky č. 230026 a č. 230028 se budou v obci
Volárna otáčet a pojedou ve směru na Jestřabí Lhotu po výše uvedené objížďkové trase.
Autobusové zastávky zůstanou zachovány beze změny.
b) Uzavírka bude provedena za přechodné úpravy dopravního značení, která byla stanovena
zdejším odborem dopravy pod č.j. OD 62854/12-noj a za asistence pořadatelů a Policie ČR.
c) Žadatel o uzavírku odpovídá za řádný technický stav přechodného dopravního značení po
celou dobu uzavírky.Po skončení akce bude obnoveno původní dopravní značení.
d) Dotčené obce zajistí vyhlášení změn souvisejících s uzavírkou silnic v místě způsobem
obvyklým.
Odůvodnění:
Na základě žádosti o povolení uzavírky přeložky silnice II/328 a silnice III/3287 u obce Jestřabí Lhota
podané žadatelem ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kolín dne 2.8.
2012 a doplněné 5.9. 2012 byla tato v souladu s § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích
projednána a vzhledem k tomu, že žádost obsahuje potřebné náležitosti stanovené § 39 odst. 2) vyhl.
č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a že pořádání taktického cvičení složek IZS nelze
provést jinak než za úplné uzavírky, silniční správní úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru
dopravy s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis (§ 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).
Dle § 24, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. nemá případné odvolání odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Jiří Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
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Příloha:
situace
Doručuje se:
Účastníkům řízení:
ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
obec Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota 74, 280 02 Kolín
obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín
Na vědomí:
Policie ČR. kraj. řed. policie Stř. kraje DI Kolín
Oblastní středisko záchranné služby Kolín – Nymburk, Žižkova 146, 280 00 Kolín III
Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, 280 00 Kolín III
Okresní autobusová doprava s.r.o., Polepská 867, Kolín IV
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