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Městský úřad Kolín 
Odbor dopravy 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz 
sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II 
 
 
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘ. 
KRAJE, přísp. org.  

Vaše čj. (zn.):  

   Naše čj.: OD 66799/2011 
Zborovská 11 Naše zn.: OD noj 4952/11-66799/11-noj 
150 21  PRAHA 5   
 Počet listů: 2 
 Příloh/listů: 0/1 
   
 Vyřizuje: Jana Nováková 
 Telefon: 321 748 144  
 E-mail: jana.novakova@mukolin.cz 
   
 Datum: 29.09.2011 
 

 
R O Z H O D N U T Í        

 
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 a současně žadatelem o její uzavírku Středočeský  kraj, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupeným  Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. 
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (dále jen KSÚSSK), dále s městem Zásmuky a obcí  
Toušice na jejichž zastavěném území bude zřízena objížďková trasa, 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 silnice č. III/33331  - most za městem Zásmuky se povoluje. 
 

 
Účastníci řízení: 
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
město Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky 
obec Toušice, Toušice čp. 16, 281 63 Kostelec nad Č.l. 
 
Uzavírka silnice  III/33331 za městem Zásmuky se povoluje za dodržení dále stanovených 
podmínek v následujícím  rozsahu a době: 
 
1. 
a)  druh uzavírky:     úplná 
 
b)  důvod uzavírky:  havarijní stav mostu ev. č. 33331-2 
    
c)  rozsah uzavírky:  úplná uzavírka silnice III/33331 mezi křižovatkami této silnice se silnicí III/33335 a  
                                III/33339 za městem Zásmuky – most č. 33331-2  
   
d)  délka uzavírky:    cca  400m 
 
e)  termín uzavírky:   1.11.2011 do  doby dokončení rekonstrukce mostu 
 
f)   objížďková trasa: na křižovatce se silnicí III/33335 vlevo a po této silnici na křižovatku se silnicí  
                                 III/33339 v obci Mlékovice, tady vpravo a po silnici III/33339 zpět na křižovatku  
                                 s uzavřenou silnicí III/33331 (směr Svojšice, Dolní Chvátliny) -  obousměrně.  

 
g)  délka objížďkové trasy:   4km 
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h)  odpovědná osoba za zajištění uzavírky:    vedoucí cestmistrovství  Zásmuky p. Jan Kovač,  
                                                                         tel. 725 856 604  
                                              
          

2. Současně se pro uzavírku silnice stanovují tyto další podmínky: 
 

a) Silniční provoz bude po dobu uzavírky obousměrně převeden na objížďkovou trasu dle bodu 
1.f) tohoto rozhodnutí.  
 

b) Dopravní značení na dotčených komunikacích bude provedeno podle místní úpravy dopravního 
značení na pozemních komunikacích, stanovené pod čj. OD 69931/11-4952/2011-noj zdejším 
odborem dopravy. Fyzicky bude most uzavřen příčnou zábranou pro označení uzavírky s 5ks 
výstražných světel typu 1 v obou směrech. 
 

c) Žadatel před zahájením uzavírky požádá Dopravní inspektorát Kolín Policie ČR KŘ policie Stř. 
kraje o provedení kontroly instalovaného dopravního značení. Bez kontroly nesmí být uzavírka 
silnice III/33331  zahájena.  

 
d) Stanovené dopravní značení zřídí zhotovitel na svůj náklad a odpovídá za jeho řádný technický 

stav po celou dobu uzavírky. 
 

a) Po skončení rekonstrukce výše citovaného mostu bude na dotčených komunikacích obnoveno 
původní dopravní značení. 

 
e) Dotčené obce zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou silnice III/33331, v místě 

způsobem obvyklým. 
 
Odůvodnění: 
Na základě žádosti o povolení úplné uzavírky silnice III/33331, podané dne 15.9.2011 a doplněné 
26.9.2011 z důvodu havarijního stavu mostu č. 33331-2, byla tato v souladu s § 24 odst. 2 silničního 
zákona 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 stavební stav mostu č. 33331-2 byl dle 
zápisu z prohlídky mostu ze dne 13.7.2011 vyhodnocen jako „V - špatný“, silniční správní úřad žádosti 
vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Z důvodu špatného stavebního stavu 
mostu č. 33331-2 není možné přes něj do doby jeho rekonstrukce zachovat žádný provoz dopravy. 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení 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: 
situační plánek 
 
Doručuje se: 
Účastníkům řízení: 
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
město Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky 
obec Toušice, Toušice čp. 16, 281 63 Kostelec nad Č.l. 
 
Na vědomí: 
Policie ČR. okr. řed. DI Kolín 
HZS Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor se sídlem v Kolíně, Polepská 634, Kolín IV 
Oblastní středisko záchranné služby Kolín – Nymburk, Žižkova 146, 280 00 Kolín III 
Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, 280 00 Kolín III 
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