
Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu

        MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště ul. Topolčianská 447/1                         PSČ 412 01

Č. j.: MULTM/0043303/18/DOP/JLa
Sp. zn.:   MULTM/0039985/18/DOP/JLa

Vyřizuje: Josef Landa  
Telefon: +420 416 916 512
Fax: +420 416 916 211
E-mail:
Dat. schránka: tpebfnu

  
         dle rozdělovníku 

Litoměřice 29.06.2018 

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad ve silnic podle ust. § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) 
obdržel dne 15.06.2018 žádost společnosti Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 
IČO 60838744 o vydání rozhodnutí povolení úplné uzavírky silnice č. III/24717 v úseku od 
obce Michalovice k obci Malíč z důvodu opravy povrchu vozovky.   

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad posoudil žádost společnosti Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, 
IČO 60838744 a podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a po projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, 
Územním odborem Litoměřice, Dopravním inspektorátem, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice

povoluje

žadateli:                Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744   

úplnou uzavírku: silnice č. III/24717 v úseku od křižovatky se silnicí č. III/24716 v obci 
Michalovice ke křižovatce se silnicí č. II/261 

v rámci akce:       rekonstrukce povrchu vozovky silnice č. III/24717  

v termínu:             od 02.07.2018 do 10.07.2018  - frézování vozovky /částečná uzavírka/
   od 11.07.2018 do 20.07.2018 – pokládka AB povrchu /úplná uzavírka/

objízdná trasa:     po silnicích č. III/24716 a č. II/261 (přes obce Žalhostice a V. Žernoseky) 

odp. pracovník:    p.  Plecitý Jan, tel. 739 614 447 
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za těchto podmínek:

1. Výše uvedená silnice č. III/24717 bude úplně uzavřena v termínu ohraničeném tímto 
rozhodnutím. Průjezd autobusů veřejné linkové osobní dopravy nebude umožněn, 
průjezd vozidel IZS umožněn bude.  

2. Trasy veřejné linkové osobní dopravy doznají následujících změn: linka 552621 Velké 
Žernoseky – Malíč – Litoměřice - Žitenice, Skalice bude obsluhována následujícím 
způsobem: ze směru Velké Žernoseky budou spoje této linky vedeny ze zastávky „Velké 
Žernoseky,bytovky“ po objízdné trase po silnici č. II/261 směr Žalhostice, dále po silnici 
č. III/24716 směr Michalovice a dále po silnici č. III/24716 po stávající trase. Ve směru 
zpět po stejné trase v opačném pořadí. Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka 
„Malíč“. Zastávka „Michalovice“ bude dočasně přemístěna do prostoru křižovatky silnic 
č. III/24717 a č. III/24716.  

3. Žadatel zajistí osazení přechodného dopravního značení v souladu se stanovením 
přechodné úpravy provozu vydaným Městským úřadem Litoměřice, odborem dopravy a 
silničního hospodářství pod č.j. MULTM/0041542/18/DOP/JLa ze dne 21.06.2018, které 
je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice č. III/24717. 

Odůvodnění 

Společnost Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744 požádala dne 
15.06.2018 o vydání povolení úplné uzavírky silnice č. III/24717 /Michalovice – Malíč/ 
z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky. 

Silniční správní úřad v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, po posouzení 
obsahu žádosti, s ohledem na ochranu pozemních komunikací a bezpečnost silničního 
provozu rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo vyjádření vlastníka (majetkového správce) silnic tj. 
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí,  provoz Litoměřice  a 
stanovení přechodné úpravy silničního provozu, vydané Městským úřadem Litoměřice, 
odborem dopravy a silničního hospodářství. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím zdejšího Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Litoměřice.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, ode dne, kdy bylo nevyzvednuté 
rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí.
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Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

                  Bc. Jan JAKUB 
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství

Příloha: stanovení č.j. MULTM/0041542/18/DOP/JLa ze dne 21.06.2018. 

Rozdělovník:

účastník řízení:
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744 
Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 40 01 Ústí nad Labem zastoupený Správou a údržbou silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, IČO 00080837, provoz 
Litoměřice    
Obecní úřad Malíč, 412 01 Litoměřice
Obecní úřad Michalovice, Michalovice 44, 412 1 Litoměřice
Obecní úřad Velké Žernoseky, Velké Žernoseky 63, 412 01 Litoměřice
Obecní úřad Žalhostice, Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice

dotčený orgán:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, Dopravní 
inspektorát, Eliášova 7, 412 01 Litoměřice

na vědomí:
Hasičský záchranný sbor ÚK Ústí nad Labem
Zdravotnická záchranná služba ÚK, Ústí nad Labem
BusLine a.s., Na Rovinkách 211 513 25 Semily
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