Obecní úřad Sudislav nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí 65, 562 01
http://www.sudislav.cz

GJW Praha spol. s r. o.
Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČO : 41192869
Vyřizuje: David Horáček

Číslo jednací: 024/2012

Dne: 20. července 2012

Věc: R O Z H O D N U T Í
Obecní úřad v Sudislavi nad Orlicí, který podle ustanovení § 40 odst. 1, odst. 5, písm. c),
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů vykonává
státní správu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
(jako silniční správní úřad) v souladu s uvedenými právními předpisy, na základě žádosti
společnosti GJW Praha spol. s r. o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín, ze dne
25.06.2012, se souhlasem vlastníka místní účelové komunikace Obce Sudislav nad Orlicí a
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad
Orlicí ze dne 18.06.2012 pod č.j. KRPE-71-66/ČJ-2012-171106
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 39 prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
u z a v í r k u účelové komunikace na Bezpráví z důvodu stavební práce na akci „Oprava
železničního spodku, svršku a trakčního vedení v traťovém úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs
nad Orlicí“
za těchto podmínek:
1. Uzavírka účelové komunikace na Bezpráví se povoluje v termínu od 28.srpna 2012
7:00hod. do 31.srpna 2012 23:59 hod. Uzavřen bude železniční přejezd Bezpráví.
Druh uzavírky : úplná
Délka uzavírky: cca 10 m
Délka objížďky: objízdná trasa se pro malý dopravní význam nestanovuje.
2. Označení úplné uzavírky účelové komunikace zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle
souhlasu , který byl vydán MěÚ odborem dopravy, SH a správních agend Ústí nad Orlicí dne
26.06.2012 pod č.j. MUUO/20481/2012/DSS/ba a na základě vyjádření Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 18.06.2012
pod č.j. KRPE-71-66/ČJ-2012-171106. Rozmístění dopravního značení bude provedeno před
zahájením uzavírky.
3. Žadatel vyrozumí o uzavírce účelové komunikace místní občany a firmy nacházející se v
uzavřeném úseku způsobem v místě obvyklým. Prokazatelně, před zahájením uzavírky,
seznámí cestující veřejnost se změnami provozu na linkách, které ovlivní dopravní
obslužnost.
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4. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo
objížďky. Při uzavírce bude umožněn přístup na sousední nemovitosti.
5. V naléhavých případech žadatel zajistí v době uzavírky možnost vjezdu do uzavřeného
prostoru vozidlům požární ochrany a zdravotní služby a vozidlům Policie ČR.
6. Obecnímu úřadu Sudislav nad Orlicí zůstává vyhrazeno právo uvedené podmínky doplnit,
bude-li to vyžadovat veřejný zájem.
7. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení prací, které budou prováděny pod
ochranou uzavírky, je pan Ing. Jaroslav Svoboda, tel.: 606 619 981.
Účastníci řízení:
GJW Praha spol. s r. o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
Obec Sudislav nad Orlicí
Správa a údržba silnic Pk Ústí nad Orlicí, Třebovská 333
Správa železniční dopravní cesty, s.o., U Fotochemy 259, Hradec Králové
Odůvodnění
Obecní úřad Sudislav nad Orlicí na základě žádosti společnosti GJW Praha spol. s r. o.,
Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín, ze dne 25.6.2012 a po souhlasu a jejím
projednání s vlastníkem účelové komunikace obce a Policie ČR, DI Ústí nad Orlicí povolil
uzavírku účelové komunikace na Bezpráví. Důvodem uzavírky jsou stavební práce na akci
„Oprava železničního spodku, svršku a trakčního vedení v traťovém úseku Ústí nad Orlicí –
Brandýs nad Orlicí“ tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje Pardubice podáním u Obecního úřadu Sudislav nad Orlicí.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí dle ust. § 24 odst. 4 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích nemá odkladný účinek.
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Oprávněná úřední osoba: David Horáček
"Otisk úředního razítka"

David Horáček
Starosta obce
Nabytí právní moci
V zákonné lhůtě od vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Sudislav nad Orlicí
Vyvěšeno dne: 25.července 2012
Sejmuto dne: 9. srpna 2012
Doručí se:
Obec Sudislav nad Orlicí
Správa železniční dopravní cesty, s.o., U Fotochemy 259, Hradec Králové
Orlickoústecká nemocnice a.s., dopravní oddělení, Ústí nad Orlicí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad
Orlicí
Hasičský záchranný sbor, Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí-Hylváty
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí – Hylváty 474
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