
     Městský úřad Lysá nad Labem 
Odbor dopravy 
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Vyřizuje: Kateřina Uhrová dle rozdělovníku 

Telefon: 325 510 299  
E-mail: katerina.uhrova@mestolysa.cz  
Datum: 07.09.2020  
   
   

  R O Z H O D N U T Í 

  
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný ve věcech silnic II. 

a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích),   

 

r o z h o d l 

 

ve věci žádosti právnické osoby TANNACO, a. s., IČ 61677272, se sídlem Kolínská 1, 290 01 

Poděbrady, v zastoupení společnosti SEDOZ DZ, s. r. o., IČ 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 

180 00 Praha 8 – Libeň, o povolení úplné a částečné uzavírky silnice č. II/611 v obci Starý Vestec, z 

důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce mostu ev. č. 611-007 (doručení vykázáno dne 

24.08.2020) po provedeném správním řízení takto:   

 

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, žadateli                                 

p o v o l u j e 

 

úplnou a částečnou uzavírku silnice č. II/611 v obci Starý Vestec od 15.09.2020 do 20.12.2020 

                                                           

Místo uzavírky: okres Nymburk, silnice č. II/611 v obci Starý Vestec  

Doba trvání uzavírky:  od 15.09.2020 do 20.12.2020 

 

Objízdná trasa: po silnici č. III/2724, přes obec Přerov nad Labem 

 

Uzavírka se povoluje při splnění těchto podmínek:      

1. Termín uzavírky musí být žadatelem dodržen, případně bude zkrácen. 

2. Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.  

3. Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích – TP 66. 

4. Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny 

výhradně jako reflexní. 

5. Po ukončení akce musí být povrch uveden do původního stavu a dopravní značky užité 

na akci ihned odstraněny.  

6. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovení přechodné úpravy provozu pod č. j. 

MULNL-OD/60615/2020/Uh/164 ze dne 24.08.2020. 



7. Dodatková tabulka č. E3a nebude vyznačena na dopravním značení č. B2 s fluorescenčním 

pozadím v místě křižovatek silnice č. II/611 se silnicí č. III/24510 a silnice č. II/611 se silnicí 

č. III/2724. Komunikace silnice č. II/611 bude jednosměrná v celé délce mezi okružní 

křižovatkou v obci Starý Vestec a křižovatkou silnice č. II/611 a č. III/2724 na obce Přerov 

nad Labem. V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo krajnici, bude 

stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena. 

V případě částečné uzavírky zůstane jízdní pruh šířky min. 2,75 m a při použití DZ č. P7 a P8 

bude zajištěn rozhled pro zastavení (jinak bude použito SSZ). 

8. IDSK bude doručeno DIR nejméně 7 dní před termínem akce s ohledem na procesní 

záležitosti spojenými s případným výlukovým jízdní řádem dotčených linek. 

 

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu: 

 

 KSÚS Středočeského kraje, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – 

Smíchov 

 TANNACO, a. s., IČ 61677272, se sídlem Kolínská 1, 290 01 Poděbrady 

V řízení byla přeložena stanoviska: 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní 

inspektorát, ze dne 21.08.2020, č. j. KRPS-192596-2/ČJ-2020-010806-ZU. 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov - východ, 

dopravní inspektorát, ze dne 12.08.2020, č. j. KRPS-198930-1/ČJ-2020-011506. 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, ze dne 11.08.2020, č. j. 

5640/20/KSUS/MHT/GEIS. 

Na základě předchozích kladných stanovisek dotčených orgánů a organizací a po projednání žádosti 

povolil zdejší odbor dopravy úplnou a částečnou uzavírku a stanovil podmínky povolení tak, jak jsou 

uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí.  

P ř e h l e d  ú č a s t n í k ů  ř í z e n í  

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

TANNACO, a. s., IČ 61677272, se sídlem Kolínská 1, 290 01 Poděbrady 

 
P o u č e n  í    o   o d v o l á n í 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 

úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným 

počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 

účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání má odkladný účinek. 

Odvolání proti povolení uzavírky nemá, podle 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, odkladný účinek.              

                                        

             v. r. 

Kateřina Uhrová 

vedoucí odboru dopravy 

(otisk úředního razítka) 

 

 



Obdrží : 

- SEDOZ DZ, s. r. o., zastoupení pro: TANNACO, a. s. 

 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, Boleslavská 1836, 

Nymburk  

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

 Integrovaná doprava Středočeského kraje 

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Tyršova 11, 288 02 Nymburk 

 Zdravotnická záchranná služba, Smetanova 56, 288 02 Nymburk 

 obec Starý Vestec 

 obec Přerov nad Labem 

 elektronicky zadáno do Centrálního registru uzavírek 

 

 

Vypraveno dne: 07.09.2020 
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