OBECNÍ ÚŘAD SUDISLAV NAD ORLICÍ
PSČ 562 01, IČ 00279575, email: starosta@sudislav.cz, tel. č. 605149507
SP.ZN.: 080/2018
Č.j.:
Vyřizuje :David Horáček
Dne 10.7.2018

Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
Datová schránka:ID
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Sudislav nad Orlicí, který podle ust. § 40 odst. 1 a odst. 5 písm. b)
zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o silničním provozu) vykonává působnost silničního správního úřadu
ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad
s rozšířenou působností, a dle ust. § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti
Swietelsky Rail CZ s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ
28332202 ze dne 9.7.2018, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí
ze dne 9.7.2018 pod čj. KRPE-55340-1/ČJ-2018-171106 a na základě Veřejné
vyhlášky Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a
správních agend Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích ze dne 9.7.2018 pod čj. MUUO/22632/2018/DSS/ska
povoluje
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů a ust. § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve
znění pozdějších předpisů ú p l n o u z a v í r k u železničního přejezdu P
4887 Bezpráví v obci Sudislav nad Orlicí (u železniční zastávky Bezpráví)
z důvodů provádění prací na opravě železničního svršku železniční dopravní
cesty za těchto podmínek:
(1) Uzavírka se povoluje v termínu od 14.7.2018 do 17.7.2018. Uzavřen bude
železniční přejezd P 4887 Bezpráví – u železniční zastávky Bezpráví.
(2) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou KALGUS s.r.o.,
Třebovská 126, Ústí nad Orlicí na náklady žadatele a bude umístěno na dobu
uzavírky.
(3) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení je
pan Helmut Schwab, firma KALGUS s.r.o., Ústí nad Orlicí. Tel. č. 777166088
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a Ing. Petr Podkonický, firma Swietelsky Rail CZ s.r.o., České Budějovice, tel.
č. 737257610.
(4) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec na vzdálenost 100 m a v obci
z 50 m.
(5) Instalací DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských
sítí
Druh uzavírky : úplná
Délka uzavírky: cca 10 m
Délka objížďky: objízdná trasa se pro malý dopravní význam nestanovuje.
(6) V ostatním se řídí rozhodnutí dle vydaných povolení Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze
dne 9.7.2018 pod čj. KRPE-55340-1/ČJ-2018-171106 a dle veřejné vyhlášky
Městského úřadu Ústí nad Orlicí - Opatření obecné povahy stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 9.7.2018 pod
čj. MUUO/22632/2018/DSS/ska.
(7) Žadatel před zahájením uzavírky požádá o provedení kontroly dopravního
značení ze strany DI Policie Ústí nad Orlicí. Orgány PČR mají právo kontroly
a určení dalších doplňujících podmínek týkajících se BESIP(8) Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku
uzavírky nebo objížďky.
(9) Obecnímu úřadu Sudislav nad Orlicí zůstává vyhrazeno
podmínky doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

právo uvedené

Odůvodnění
Obecní úřad Sudislav nad Orlicí na základě žádosti společnosti Swietelsky Rail CZ
s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 28332202 ze dne
9.7.20182018 povolil uzavírku železničního přejezdu P 4887 (železniční stanice
Bezpráví).
Uzavírka výše uvedeného přejezdu je nezbytná z důvodu opravných prací
přejezdu a přilehlých kolejí.

na

Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je shora ve výroku uvedeno.
Poučení:
S odkazem na ust. § 73 odst. 1 správního řádu nabývá rozhodnutí právní moc
okamžikem oznámení tj. doručením účastníkům datovou schránkou a nelze proti
němu podat odvolání.
Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány.
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Pro jiné osoby je pravomocné rozhodnutí závazné v případech stanovených
zákonem v rozsahu v něm uvedeném.

Otisk úředního razítka
David Horáček v.r.
starosta obce
Doručí se do datové schránky :
Swietelsky Rail CZ s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Obec Sudislav nad Orlicí
Na vědomí:
KALGUS s.r.o. Třebovská 126, Ústí nad Orlicí
spis: obecní úřad Sudislav nad Orlicí
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