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ZIKUDA
vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudvojovice 2103
511 01 Turnov

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
rozhodl takto: V řízení o žádosti podané dne 08.03.2018 spol. ZIKUDA vodohospodářské
stavby, spol. s r.o. se sídlem Nudvojovice 2103, IČ:28776976, o povolení uzavírky místní
komunikace ul. Nádražní v Mimoni z důvodu realizaci opravy vodovodu a kanalizace, kdy
dalším účastníkem správního řízení je město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, r o z h o d l
v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích podle §149 zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení (správní řád) tak, že po předchozím vyjádření účastníka řízení města Mimoň a
Krajské správy silnic Libereckého kraje
povoluje
spol. ZIKUDA vodohospodářské stavby, spol. s r.o. se sídlem Nudvojovice 2103,
IČ:28776976 a.s., úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci ul. Nádražní na
pozemcích p.č. 570, 720, 577 a 694 k.ú. a město Mimoň v celkové délce cca 340 m.
za těchto podmínek :
1. Místní komunikace ul. Nádražní v Mimoni bude z důvodu opravy vodovodu a kanalizace
úplně uzavřena v období od nabytí právní moci do 15.06.2018.
2. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle návrhu DIO v souladu s TP 66 Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (III.vydání) viz stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Česká Lípa, odboru dopravy
č.j.:MUCL/19832/2018 z 02.03.2018 v souladu s vyjádřením Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie LK DI pod č.j.:KRPL-16192-2/ČJ-2018-180106-02 z 14.02.2018.
3. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle
zákona o silničním provozu, vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění i technické podmínky TP 66 Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání) a TP 65 Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích (II.vydání). Dopravní značky musí
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým
předpisům, především, ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 736021 (§62 odst. 56
zákona o silničním provozu) Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv
improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravního zařízení,
jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými
prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol apod.
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4. Umístění přechodného SDZ, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své náklady, zároveň
odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na předmětné komunikaci.
5. Žadatel je povinen zajistit odstranění SDZ neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla
přechodná úprava provozu stanovena.
6. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnosti nebo plynulost silničního provozu,
musí být vždy projednána s příslušným orgánem Policie České republiky a MěÚ Česká
Lípa, odborem dopravy.
7. Obousměrná objízdná trasa bude vedena po silnici č. II/268 a ul. Jiráskova.
8. Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu správnímu orgánu.
9. Za dodržení podmínek je odpovědný Petr Beneš, tel. 720982934.
Odůvodnění
Dne 08.03.2018 podala spol. ZIKUDA vodohospodářské stavby, spol. s r.o. se sídlem
Nudvojovice 2103, IČ:28776976, žádost o povolení k uzavírce místní komunikace ul. Nádražní
v Mimoni, z důvodu opravy vodovodu a kanalizace. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní
řízení.
Dle § 6 správního řádu v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie, tímto Odbor
výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň oznamuje druhému a
třetímu účastníku řízení, že správní řízení bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu
zahájeno dnem podání žádosti, tj. dne 08.03.2018. Vlastník dotčeného pozemku a správce
místní komunikace město Mimoň, stejně jako správce silnice č. II/268 Krajská správa silnic LK,
kteří jsou po žadateli druhým a třetím účastníkem řízení, vydali předchozí souhlas vyjádřením
dne 07.03.2018, respektive 20.02.2018. Stávající stav vyžaduje návrh objízdné trasy – po
silnicích č. II/268 a ul. Jiráskova.
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň přezkoumal
předloženou žádost a zjistil, že zvláštním užíváním komunikace nebudou ohroženy zájmy
společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků a na
základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., o správním řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje v Liberci, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává
v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal silničnímu správnímu úřadu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Městský úřad Mimoň. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82
správního řádu. Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu). Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Jiří Jech
referent odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
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Rozdělovník:
Účastníci řízení (§27/1 z. 500/2004 Sb.)
ZIKUDA vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Nudvojovice 2103
Účastníci řízení (§27/2 z. 500/2004 Sb.)
město Mimoň
Krajská správa silnic LK
Dotčené orgány st. správy:
DI OŘP Česká Lípa (KRPL-16192-2/ČJ-2018-180106-02)
Na vědomí:
Městská policie Mimoň
HZS Česká Lípa
Nemocnice s poliklinikou, záchranná služba Česká Lípa

