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Obec Stružinec
Stružinec čp. 191
512 51 Lomnice nad P.

V SEMILECH 14.03.2018

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Semily, odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 
61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně 
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst.4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ( dále je silniční zákon ) a jako 
místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodl
podle ustanovením § 24 odst.2, silničního zákona, § 39 odst. 4 vyhlášky MDS č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále je prováděcí vyhlášky) a § 67 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní 
řád) na žádost Obce Stružinec, Stružinec 191, 512 51 Lomnice nad 
Popelkou, IČO 00276154 takto:

p o v o l u j e

provedení úplné uzavírky silnice III/2841 v úseku od křižovatky se silnicí II/284 po 
km 0,610 na začátek obce Tuhaň od 04:00 hodin do 13:00 hodin ve dnech 
25.března 2018 1. července 2018 7. října 2018
8. dubna 2018 15. července 2018 21. října 2018
22.dubna 2018 29. července 2018 4. listopadu 2018
6. května 2018 12. srpna 2018
20. května 2018 26. srpna 2018
3. června 2018 9. září 2018
17.června 2018 23. září 2018

za těchto podmínek:
a) za nepříznivého počasí a budou prodejní stánky umístěny na silnici v dostatečné 

vzdálenosti od křižovatky se silnicí II/284, v ostatních případech budou stánky 
umístěny mimo silnici III/2841 na přilehlých pozemcích,

b) pořadatel zajistí, aby nebyla k parkování vozidel návštěvníků akce, používána 
silnice II/284 včetně zastávkových pruhů u autobusové zastávky „Stružinec, 
Tuhaň, odb.“ a silnice III/2841 před autobazarem,

c) při využití silnice III/2841 k parkování vozidel budou vozidla odstavována pouze 
po jedné straně silnice, 



d) při naplnění kapacity parkovacích míst budou k parkování vozidel využity 
pozemky vpravo od silnice II/284 ve směru Tuhaň – Stružinec,

e) při pořádání akce bude pro návštěvníky zamezen příjezd k místu konání po místní 
komunikaci přes obec Tuhaň,

f) pořadatel zajistí, aby rozmístění stánků a organizace parkování umožňovala 
v případě potřeby průjezd vozidel integrovaného záchranného systému bez 
omezení,

g) po pominutí důvodu uzavírky budou žadatelem odstraněny všechny dopravní 
značky a zařízení označující tuto uzavírku, obnoven normální provoz a proveden 
úklid uzavřeného úseku silnice III/2841 

h) s činností v uzavřeném úseku může být započato teprve tehdy, až jsou instalovány 
všechny dopravní značky a dopravní zařízení.

Objížďka uzavřeného úseku silnice III/2841 se s přihlédnutím k významu a možnosti 
přístupu z jiného směru po místních komunikacích se nenařizuje.

Podle § 24 odst.4 zák. č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Odpovědnou osobou žadatele za provedení tohoto rozhodnutí je: KSSF z.s., IČO 228 40 796, 
pan Lukáš Dlouhý, Na Obci 249, 513 01 Semily tlf. 604 787 900.

Účastníci řízení:
1. Obec Stružinec, Stružinec čp. 191, 512 51 Lomnice nad Popelkou
2. Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Semily, odbor dopravy obdržel dne 05.02.2018 podání ze dne 28.01.2018 ve 
věci povolení úplné uzavírky silnice č. III/2841 z důvodu pořádání prodejních akcí. Dnem 
podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

K povolení uzavírky silnice je třeba povolení silničního správního úřadu vydaného 
po předchozím projednání žádosti s vlastníkem komunikace, která má být uzavřena a 
vlastníkem komunikace po níž je vedena objížďka a s obcí na jejimž zastavěném území má 
být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.

Žádost byla projednána s vlastníkem dotčené silnice Krajskou správou silnic Libereckého 
kraje, která ve věci vydala vyjádření č.j.: KSSLK/86/2018 ze dne 12.01.2018. 
Podmínky stanovené ve vyjádření vlastníka komunikace a obce jejiž zastavěné území bude 
dotčeno byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí. 

Stanovení dopravního značení vydá silniční správní úřad samostatným opatřením dne 
15.03.2018 č.j.: OD/912/18.

Silniční správní úřad proto žádost v souladu s § 24 odst. 2 silničního zákona projednal. 
V průběhu projednání výše uvedené žádosti silniční správní úřad nezjistil skutečnosti, které 
by bránily vydání tohoto rozhodnutí a proto v souladu s § 24 odst.2, silničního zákona, § 39 



odst. 5 prováděcí vyhlášky a § 67 odst. 1 správního řádu, ve věci rozhodl tak, jak shora ve 
výroku uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního 
řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého 
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského 
úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat 
odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.
Z podání odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení 
správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném s počtem 
účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady 
Městský úřad Semily. Podle § 24 odst.4 zák. č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.Odvolání 
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí. 
Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena 
k vyzvednutí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát 
písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít 
poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení, považuje se písemnost 
za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo. 

otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situace

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou:
Krajská správa silnic Lb. kraje Liberec, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 
Obec Stružinec, Stružinec čp. 191, 512 51 Lomnice nad Pop 

Rozhodnutí se dále oznamuje:
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, 460 00Liberec 
Zdravotnické záchranné službě, Husova 37, 460 00 Liberec 
Policii ČR, Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát,Vysocká 225, 513 01 Semily
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