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Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Spisová značka:
Číslo jednací:
Oprávněná
úřední osoba:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MULN/9075/2017/SU/ZV
MULNCJ 56046/2017

Louny 28.07.2017

Václav Zlatohlávek
Pod Nemocnicí 2379, Louny
415 621 286, 736 500 979
415 621 200
v.zlatohlavek@mulouny.cz

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, jako příslušný silniční
správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal
žádost o povolení uzavírky, kterou dne 28.07.2017 podala společnost
EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu vlastníka komunikace a Policie ČR
KŘPÚ DI Louny č.j. KRPU-151939-1/ČJ-2017-040706-1-IB, ze dne 27.07.2017 a podle § 24 zákona o
pozemních komunikacích
povoluje
částečnou uzavírku silnice č. II/246 pro akci:
Oprava povrchu silnice č. II/246 Černčice, Obora - Orasice
(dále jen "uzavírka") v době od 02.08.2017 do 31.08.2017.
Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1. Částečně uzavřený úsek bude řádně označen dopravními značkami ve smyslu ustanovení
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovením dopravního značení č.j. MULN/9075/2017/
SU/ZV ze dne 28.07.2017.
2. Rozsah uzavírky: vždy jeden jízdní pruh tak, že opačný jízdní pruh zůstane bez omezení s tím, že
provoz bude řízen náležitě poučenými osobami.
3. Neprodleně po ukončení prací v prostoru uzavírky musí být odstraněna zařízení a označení
uzavírky a musí být zajištěno původní značení.
4. Objízdná trasa nebude vedena.
5. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá pan Michal Šťastný, tel. 737 225 198.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny 1
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Odůvodnění:
Žadatel podal dne 28.07.2017 žádost o uzavírku komunikace. Silniční správní úřad žádost posoudil a
povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, v celém rozsahu žádosti.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Ústecký kraj, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí, podáním u zdejšího odboru SÚ MÚ Louny. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek § 24 zákona o pozemních komunikacích.

otisk úředního razítka

Ing. Kateřina Todtová
vedoucí odboru stavebního úřadu
Obdrží:
účastníci (dodejky)
EKOSTAVBY Louny s.r.o., IDDS: y663e3m, sídlo: Václava Majera č.p. 573, 440 01 Louny 1
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva,
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
v zastoupení
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., IDDS: 6hevxje,
sídlo: Ruská č.p. 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
dotčené správní úřady
Policie ČR KŘÚK DI Louny, IDDS: a64ai6n,sídlo: Náměstí Benedikta Rejta č.p. 2297, 440 01 Louny
ostatní
Obec Černčice, IDDS: tcbbks7,sídlo: Jiráskova č.p. 223, 439 01 Černčice
Obec Obora, IDDS: 5g7aqqu, sídlo: Obora č.p. 117, 440 01 Louny 1
Obec Počedělice, IDDS: ph3a7i9, sídlo: Počedělice č.p. 11, 440 01 Louny 1
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n,
sídlo: Chmelařské náměstí č.p. 347, 438 01 Žatec 1
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: emtmvtj, sídlo:
Sociální péče č.p. 799/7A, Ústí nad Labem-Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11
BusLine a.s., IDDS: 4kcxic3, sídlo: Na Rovinkách č.p. 211, Podmoklice, 513 01 Semily
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