MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice

Č.j.:
MgMT/046064/2022
OD/Nek/US

Vyřizuje / telefon:
Ing. Iva Nekolová/ 417 510 591
nekolova@teplice.cz

V Teplicích dne:
19.05.2022

ROZHODNUTÍ
Magistrát
města
Teplice,
odbor
dopravy,
příslušný
silniční
správní
úřad
ve věcech silnic podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v řízení
o žádosti o povolení úplné uzavírky provozu na silnici č. III/25817 v obci Rtyně nad Bílinou –
rekonstrukce mostu č. 25817-2 (prodloužení uzavírky), podané dne 21.04.2022 žadatelem:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 (zastoupená na
základě plné moci: WALI CZ, s.r.o., Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín, IČ: 25042238),
podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 39 odst.
4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,

povoluje
žadateli úplnou uzavírku provozu na silnici č. III/25817 v obci Rtyně nad Bílinou (dle přiložené
situace – prodloužení uzavírky), z důvodu rekonstrukce mostu č. 25817-2, v termínu od
01.06.2022 do 31.08.2022

a nařizuje
objížďku se stanovenou trasou:
-

Pro vozidla nad 3,5 t (varianta ZÁPAD „a“): III/25817 Rtyně nad Bílinou – most 25817-3 přes
ČD – II/258 Žalany – I/8 OK Bystřany, Nové Dvory – R63 sjezd č.3 – III/25336 – III/25817
Rtyně nad Bílinou

-

Pro vozidla nad 3,5 t (varianta ZÁPAD „b“): III/25817 Rtyně nad Bílinou – III/25336 - R63
sjezd č.3 – I/8 OK Bystřany, Nové Dvory – Žalany, II/258 - most 25817-3 přes ČD - III/25817
Rtyně nad Bílinou

Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Roman Racek, tel.: 602 781 550.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1. Předmětný úsek silnice bude uzavřen způsobem a v termínu ohraničeném tímto rozhodnutím.
2. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení a zařízení po dobu trvání uzavírky a objížďky,
provádí jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.
3. Dopravní značky na silnicích II. III. třídy budou umístěny v souladu se stanovením přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaným odborem dopravy Magistrátu města Teplice
dne 03.05.2022 (č.j.: MgMT/045911/2022, zn.: OD/Hum/DZ-PŘ):
 Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a odsouhlaseného návrhu dopravního
značení. K označení bude použito reflexních dopravních značek.
 Žadatel vhodnými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání stavebních prací byl umožněn
bezpečný přístup k sousedním nemovitostem.
 Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení budou v souladu s vyhláškou

č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu
s příslušnou českou státní normou a v souladu s technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
 K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Značky a zábrany musí být
zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti.
 Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé. Délka jednotlivých polí bude min. 10
cm. Spodní okraj nejníže připevněné značky bude 60 cm nad vozovkou.
 Veškeré poškození stávajícího trvalého dopravního značení či jeho neoprávněné zakrytí, bude
neprodleně na náklady akce uvedeno do původního stavu.
 V případě potřeby bude přechodné dopravní značení v místě akce doplněno nebo pozměněno
pověřeným pracovníkem odboru dopravy Magistrátu města Teplice.
 Po skončení akce bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající trvalé
dopravní značení bude uvedeno do původního stavu včetně obnovení VDZ.
 Toto stanovení včetně odsouhlaseného návrhu dopravního značení musí být k dispozici v místě
konání akce (stačí v kopii) pro případnou kontrolu pracovníků Magistrátu města Teplice. Na své
náklady žadatel zajistí instalaci dopravního značení, provádí jeho pravidelnou kontrolu a údržbu
a odpovídá za jeho stav a přesné rozmístění (dle odsouhlaseného návrhu) po celou dobu trvání
akce. Odpovědnost nese podatel p. Roman Racek, tel. č.: 602 781 550.
 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se povoluje v termínu od 01.06. (na dobu
nezbytně nutnou), nejdéle však do 31.08.2022.
4. Dopravní značky na silnicích I. třídy budou umístěny v souladu se stanovením přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích vydaným odborem dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 22.04.2022 (č.j.:KUUK/062010/2022):
 Přechodná úprava provozu bude provedena dle přiložené přílohy, odsouhlasené Krajským
ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem vnější služby, dopravním inspektorátem.
 K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. K
označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí
být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
 Rozměry a provedení dopravních značek musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v
souladu s aktuálním zněním technických podmínek TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích.
 Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanoveném
termínu. Po ukončení prací či uplynutí stanoveného termínu bude přechodné dopravní značení
neprodleně odstraněno.
 Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen správce komunikace, případně provádějící
firma zadat do univerzální aplikace (http://jsu.jsdi.cz) Národního dopravního informačního centra
(NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny
hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
5. Uzavírka bude probíhat dle stanoviska dopravního a drážního úřadu odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 21.04.2022 (č.j.:KUUK/061407/2022):
 Spoje č. 105 a 117 linky 582481 budou vedeny v úseku Rtyně n. Bílinou – Řehlovice po sil. II/258.
Dále již po své trase. Zastávky Rtyně n. Bílinou, kostel a Rtyně n. Bílinou, Malhostice budou bez
náhrady zrušeny.
6. Toto rozhodnutí k uzavírce prodlužuje rozhodnutí k uzavírce ze dne 13.08.2021
(MgMT/086436/2021,
OD/Nek/US,
doplněného
dne
07.10.2021MgMT/094670/2021,
OD/Nek/US).
7. Žadatel neprodleně odstraní případné znečištění nebo poškození předmětné pozemní komunikace,
její součásti nebo příslušenství, stejně tak objížďkových pozemních komunikací, na své vlastní
náklady.
8. Na začátek uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
svého názvu a sídla, příp. dalšího vhodného údaje souvisejícího se stavební akcí.
9. Žadatel zabezpečí přístup (ne příjezd) k sousedním nemovitostem v místě uzavírky.
10. Žadatel zajistí informovanost majitelů nebo uživatelů sousedních nemovitostí o uzavírce.
11. Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než je uvedeno v tomto rozhodnutí, aby tuto informaci sdělil bezodkladně na Odbor
dopravy, Magistrátu města Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice. Současně je povinen
informovat dotčené orgány a dopravce.

Magistrát města Teplice, odbor dopravy, pracoviště Krupská 346/2, 415 95 Teplice

Upozornění:
V případě nesplnění podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Dne 21.04.2022 podala společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČ: 60838744 (zastoupená na základě plné moci: WALI CZ, s.r.o., Oldřichovská 15/7, 405 02
Děčín, IČ: 25042238), dále jen žadatel, žádost o povolení úplné uzavírky provozu na silnici č.
III/25817 v obci Rtyně nad Bílinou (dle přiložené situace- prodloužení termínu stávající
uzavírky), z důvodu rekonstrukce mostu č. 25817-2, v termínu od 01.06.2022. do 31.08.2022.
Žadatel věc projednal s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje,
dopravním inspektorátem Teplice (Č.j. KRPU-70945-2/ČJ-2022-040906 ze dne 13.04.2022), s
obcemi, na jejichž území má být uzavírka nebo vedena objízdná trasa v důsledku uzavírky, tj. s obcí
Rtyně nad Bílinou dne 19.04.2022, s obcí Žalany dne 20.04.2022, s majetkovým správcem
komunikací II. III. tř. Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje (dne 19.04.2022), komunikací I.tř.
Ředitelstvím silnic a dálnic dne 19.04.2022 (RSD-511192/2021-6), s dopravním a drážním úřadem –
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 21.04.2022
(č.j.:KUUK/061407/2022). Přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy stanovil odbor
dopravy Magistrátu města Teplice opatřením obecné povahy, dne 03.05.2022 (č.j.:
MgMT/045911/2022, zn.: OD/Hum/DZ-PŘ).
Přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy stanovil odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 22.04.2022 (č.j.:KUUK/062010/2022).
Silniční správní úřad upustil od výzvy žadateli, aby se vyjádřil k podkladům rozhodnutí před vydáním
rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, neboť dospěl ve správním řízení k závěru, že v souladu se zákonem o pozemních
komunikacích uzavírku povolí tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, prostřednictvím Magistrátu města Teplice, odboru dopravy, nám. Krupská 346/2, 415
95 Teplice.
Podané odvolání nemá podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

oprávněná úřední osoba
Ing. Iva Nekolová, os. č. 2559
odborný pracovník
Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy

Magistrát města Teplice, odbor dopravy, pracoviště Krupská 346/2, 415 95 Teplice

Příloha
 situace s návrhem dopravního značení
 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ze dne 03.05.2022 (č.j.: MgMT/045911/2022,
zn.: OD/Hum/DZ-PŘ)
 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ze dne 22.04.2022 (č.j.: KUUK/062010/2022)
Doručí se
Účastníkům řízení
 STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 (zastoupená na základě plné
moci: WALI CZ, s.r.o., Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín, IČ: 25042238)
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Gogolova 13/19, 400 04 Trmice
zastupující Ústecký kraj
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov (Mgr. Lucie
Ziková)
 Obec Rtyně nad Bílinou
 Obec Žalany
Dotčenému orgánu
 Magistrát města Teplice, odbor dopravy - oddělení dopravy, Krupská 346/2, 415 95 Teplice – za
správní úřad – I. Humlová
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát Teplice
(prostřednictvím datové schránky)
 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem (Radka Staňková, Ing. Jiří Bárta)

Na vědomí
 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (prostřednictvím datové schránky)
 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (prostřednictvím datové
schránky)
 ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01, Slaný

Magistrát města Teplice, odbor dopravy, pracoviště Krupská 346/2, 415 95 Teplice

