Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy

náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
Plně určený sp. znak písemnosti: 280.6 -

VHS technology a.s
IČ: 27347753
Chotějovice 166
418 04 SVĚTEC
Pověřený zástupce:
Ing. Miroslav Ouzký
IČ: 86867865
Huntířov 191
405 02 HUNTÍŘOV

Skartační znak/lhůta: S/5

Váš dopis zn.:
Ze dne: 19.03.2021
Spis. zn.: MUCL/7997/2021/OD/AB
Č. j.: MUCL/27436/2021
Počet listů: 5
Počet příloh/počet listů příloh: 1/2
Vyřizuje: Alena Borecká
Telefon: 487 881 314
Datum: 31.03.2021

Rozhodnutí
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36
(dále jen „Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy“), rozhodující v přenesené působnosti podle § 61
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako příslušný silniční správní
úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), rozhodl na základě žádosti účastníka řízení, obchodní firmy
VHS technology a.s, IČ: 27347753, se sídlem Chotějovice 166, Světec, PSČ:418 04, podané
prostřednictvím pověřeného zástupce fyzické osoby podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“) jako obchodní firma Ing. Miroslav Ouzký,
IČ: 86867865, se sídlem Huntířov 191, PSČ: 405 02, dne 19.03.2021 o povolení k uzavírce provozu
na pozemní komunikaci - silnici II. třídy č. 270 na ppč. 884 v k.ú. Vrchovany v obci Vrchovany,
jak je vyznačeno v návrhu dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“), který je přílohou č. 1
a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, při akci: „Kanalizace a ČOV Vrchovany“ takto:
Podle ustanovení § 24 odst. 1, 2 a 4 zákona o PK, v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se po předchozím vyjádření účastníků řízení:
-

-

Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. – Perštýn, PSČ: 460 01
(vlastník předmětné silnice), zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací, IČ: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06,
zn.: KSSLK/7399/2019 ze dne 10.12.2019 a zn.: KSSLK/1636/2021 ze dne 29.03.2021,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00,
Správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 46055, ze dne 13.03.2021,
Město Doksy, IČ: 00260444, se sídlem Nám. Republiky 193, Doksy, PSČ: 472 01,
sp. zn.: MUDO/2920/2021 čj.: MUDO/2431/2021 ze dne 22.03.2021
Město Dubá, IČ: 00260479, se sídlem Masarykovo náměstí 138/1, Dubá, PSČ: 471 41,
čj.: MUD/859/2021/TAJ ze dne 11.03.2021,
Obec Vrchovany, IČ: 00673081, se sídlem Vrchovany 26, Doksy, PSČ: 472 01 ze dne 31.03.2021,

a dotčených orgánů:
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-

-

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
Dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (dále jen „Policie
ČR KŘPLK DI Česká Lípa“), čj.: KRPL-22561/ČJ-2021-180106-02 ze dne 15.03.2021,
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80,
(dále jen „OD KÚLK“), čj.: KULK 21141/2021/280.8/Pp ze dne
25.03.2021
a čj.: OD 18620v/2021/280.4/Pc ze dne 16.03.2021,
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, spis. zn.: MUCL/7964/2021/OD/AB čj.: MUCL/27337/2021
ze dne 31.03.2021,

povoluje
účastníku řízení, obchodní firmě VHS technology a.s, IČ: 27347753, se sídlem Chotějovice 166, Světec,
PSČ:418 04, zastoupené fyzickou osobou podnikající podle živnostenského zákona jako obchodní firma
Ing. Miroslav Ouzký, IČ: 86867865, se sídlem Huntířov 191, PSČ: 405 02,
uzavírka provozu (úplná) a (částečná) na pozemní komunikaci – silnici II. třídy č. 270 v úseku území
obce Vrchovany, jak je vyznačeno v situačním návrhu, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí, při akci: „Kanalizace a ČOV Vrchovany“ v tomto rozsahu:
I.

ETAPA

silnice č. II/270 - bude uzavřen provoz v obou jízdních pruzích - vyznačeno
v situačním návrhu - Příloha č. 1

Termín:

od 08:00 hod. dne 12.04.2021 do 23:59 hod. dne 31.07.2021

Úsek:

území obce Vrchovany - vyznačeno v situačním návrhu DIO - Příloha č. 1

Objízdná trasa: - pro veškerý provoz obousměrně – po sil. č. II/270 směr Dubá, Nový Bernštejn
dále po sil. č. I/9 do Jestřebí, dále po sil. č. I/38 směr Doksy, zde zpět na sil. II/270
do místa uzavírky v úsecích dle zakreslení v situačním návrhu DIO - Příloha č. 1
- pro veřejnou osobní linkovou dopravu je objízdná trasa stanovena v bodě č. 6.
tohoto rozhodnutí
II. ETAPA

silnice č. II/270 – uzavřen bude vždy jen jeden jízdní pruh, přičemž provoz
bude veden v druhém pásu – vyznačeno v situačním návrhu DIO - Příloha č. 1

Termín:

od 00:00 hod. dne 01.08.2021 do 23:59 hod. dne 31.10.2021

Úsek:

území obce Vrchovany - vyznačeno v situačním návrhu DIO - Příloha č. 1

Objízdná trasa: bez objízdné trasy
zároveň se určují tyto podmínky:
1. Na dotčené pozemní komunikaci silnici II. třídy č. 270 dojde k uzavírce provozu úplné a k uzavírce
provozu částečné v úseku území obce Vrchovany - vyznačeno v situačním návrhu DIO - Příloha č. 1.
2. Dopravní značení bude provedeno žadatelem na vlastní náklady podle stanovení vydaného Městským
úřadem Česká Lípa, Odborem dopravy, pod spis. zn.: MUCL/7964/2021/OD/AB
čj.: MUCL/27337/2021 dne 31.03.2021. Dále bude dopravní značení provedeno dle stanovení
OD KÚLK čj.: OD 18620v/2021/280.4/Pc ze dne 16.03.2021.
3. Dopravní značky musí být umístěny na pozemních komunikacích před začátkem uzavírky provozu,
žadatel zodpovídá za stav značení po celou dobu jejího trvání. Po ukončení uzavírky provozu
na dotčené pozemní komunikaci bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
Adresa úřadu:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

2/5

Spis. zn.: MUCL/7997/2021/OD/AB
č. j: MUCL/27436/2021
4. Z obou stran uzavírkou dotčeného úseku silnice musí být krom příslušného dopravního značení
umístěna i tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele.
5. Při provádění prací žadatel zajistí přístup k sousedním a uzavírkou dotčeným nemovitostem,
prokazatelně zajistí informovanost vlastníků sousedních a uzavírkou dotčených nemovitostí
o případném omezení vjezdu na jejich pozemek a vhodným způsobem zajistí, aby nebyl omezen pěší
provoz (průchod chodců).
6. Pro veřejnou osobní linkovou dopravu platí: Uzavírkou budou dotčeny spoje linek veřejné autobusové dopravy:
• Úplnou/resp. částečnou uzavírkou na sil.č. II/270 ve Vrchovanech budou přímo dotčeny spoje
linek 500280, 500282 a nepřímo 500400 dopravce ČSAD Česká Lípa a.s., a spoje linek 250697,
252697 dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s. (celkem cca desítky obousměrných průjezdů spojů
v pracovní den a jednotky obousměrných průjezdů spojů o víkendu a ve vybrané statní svátky)
• Po dobu trvání úplné uzavírky budou:
• - liché spoje linek 500280 a 500282 vedeny ze zast. Doksy,,aut.st. – sil. č. II/270 variantně –
o sil.č. III/2704 – obslouží zastávku v obci Skalka u Doks a zastávky v obci Zbyny – sil.č. II/270
a dále pokračuje po objízdné trase na Jestřebí viz níže
o sil.č. I/38 směr Jestřebí – sil.č. I/9 kde již obslouží zast. Dubá,,Nový Bernštejn
a dále po své trase; obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném směru
• vybrané spoje linky 500400 mají přes uzavírku vedenou trasu bez zastávek, využije tedy
navrženou objízdnou trasu přes Jestřebí.
• liché spoje linek 250697 a 252697 (vybrané) vedeny ze zast. Dubá,,aut.nádr. variantně –
o pojedou po objízdné trase – sil.č. I/9 do Jestřebí – sil.č. I/38 do zast. Doksy,,aut.st.
o najedou na sil.č. I/9H – sil.č. II/259 – sil.č. III/27325 – sil.č. III/2705 – sil.č. II/270 do zast. Doksy,,aut.st.
a dále po své trase; obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném směru
• Z důvodu komplikovaného vybudování otočky autobusu (bez couvání) v obci Vrchovany, se obec
zřekla obsluhy po dobu úplné uzavírky. Po dobu částečné uzavírky je obec standardně
obsluhována. Dle potřeby bude nutné u částečné uzavírky přizpůsobovat umístění zast. Vrchovany.
• Veškerá dopravně-výluková opatření ve veřejné linkové dopravě budou blíže specifikována ve výlukových JŘ,
• Po dobu úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy dotčených linek u zastávek:
Vrchovany – při úplné uzavírce neobsluhována; náhradu si zajistí obec Vrchovany, při částečné
uzavírce zastávka standardně obsluhována s případnou změnou umístění dle potřeby.
Dubá,Nový Bernštejn,Mlékárna – neobsluhována bez náhrady
Dubá,Horky,odb.– neobsluhována bez náhrady
Skalka u Doks – variantně obsluhována, příp. neobsluhována bez náhrady
Doksy,Zbyny,křiž. – variantně obsluhována, příp. neobsluhována bez náhrady
Doksy,Zbyny,náves - – variantně obsluhována, příp. neobsluhována bez náhrady
• Žadatel, možno ve spolupráci s nejvíce dotčeným dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s., zajistí
vyvěšení informace o výlukových úpravách v linkové dopravě na bezprostředně dotčených
zastávkách; dopravní úřad nadto doporučuje, aby informace o přesunu, resp. neobsloužení
předmětných zastávek PAD byla vyvěšena rovněž v uzlech veřejné linkové dopravy, a to alespoň
v zast. Doksy,,žel.st., Doksy,,aut.st. a Dubá,,aut.nádr.
• Dotčení dopravci ČSAD Česká Lípa a.s. a ČSAD Střední Čechy, a.s. připraví ve spolupráci s KORID
LK, spol. s r.o. výlukové jízdní řády dotčených linek, 500280, 500282, resp. 250697 a 252697
a předloží je ke schválení dopravnímu úřadu
• Žadatel bude o případném dřívějším/pozdějším ukončení a zprůjezdnění předmětné úplné
uzavírky na sil.č. II/270 ve Vrchovanech bezodkladně informovat minimálně Obec Vrchovany Adresa úřadu:
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starosta@obecvrchovany.cz, tel.: +420 734 833 057, dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. –
pospisilova@csadcl.cz, tel.: +420 724 632 474, dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s. –
csadsc@csad-me.cz, tel.: +420 315 671 659, dopravní úřad – pavla.porkertova@kraj-lbc.cz, tel.:
+420 485 226 277 a dispečink IDOL – dispecink@korid.cz, tel.: +420 704 702 000.
7. Dotčená pozemní komunikace se smí uzavřít pouze na dobu povolenou tímto rozhodnutím a žadatel
je povinen učinit vše pro její zkrácení.
8. Žadatel bude o případném odložení termínu zahájení prací či o dřívějším zprůjezdnění předmětného
úseku bezodkladně informovat zdejší Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy.
9. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá žadatel tj. obchodní firma VHS technology a.s,
IČ: 27347753, se sídlem Chotějovice 166, Světec, PSČ: 418 04, který určil, že kontaktní osoba je:
Ing. Miroslav Neumann, tel.: +420 731 273 100.
Odůvodnění:
Účastník řízení obchodní firma VHS technology a.s, IČ: 27347753, se sídlem Chotějovice 166, Světec,
PSČ: 418 04, podal prostřednictvím pověřeného zástupce zastoupeného fyzickou osobou podnikající
podle živnostenského zákona jako obchodní firma Ing. Miroslav Ouzký, IČ: 86867865, se sídlem Huntířov
191, PSČ: 405 02, dne 19.03.2021 u Městského úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy, žádost o povolení
k uzavírce provozu na pozemní komunikaci - silnici silnici II. třídy č. 270 na ppč. 884 v k.ú. Vrchovany v obci
Vrchovany, jak je vyznačeno v návrhu DIO, který je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí,
při akci: „Kanalizace a ČOV Vrchovany“. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a 2 zákona o PK může být provoz na dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě
může být nařízena objížďka a to po projednání s vlastníkem pozemní komunikace a s obcí, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.
Vlastník dotčené komunikace Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. –
Perštýn, PSČ: 460 01, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
IČ: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, provoz Česká Lípa, který je po žadateli
dalším účastníkem řízení, vydal předchozí souhlas vyjádřením zn.: KSSLK/7399/2019 ze dne 10.12.2019
a zn.: KSSLK/1636/2021 ze dne 29.03.2021.
Další účastníci řízení vydali svá stanoviska:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00,
Správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 46055, dne 13.03.2021,
- Město Doksy, IČ: 00260444, se sídlem Nám. Republiky 193, Doksy, PSČ: 472 01,
sp. zn.: MUDO/2920/2021 čj.: MUDO/2431/2021 dne 22.03.2021,
- Město Dubá, IČ: 00260479, se sídlem Masarykovo náměstí 138/1, Dubá, PSČ: 471 41,
čj.: MUD/859/2021/TAJ dne 11.03.2021,
- Obec Vrchovany, IČ: 00673081, se sídlem Vrchovany 26, Doksy, PSČ: 472 01 dne 31.03.2021,
a dotčené orgány vydaly svá stanoviska:
-

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní
inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (dále jen „Policie ČR KŘPLK DI
Česká Lípa“), čj.: KRPL-22561/ČJ-2021-180106-02 ze dne 15.03.2021,
OD KÚLK čj.: KULK 21141/2021/280.8/Pp ze dne 25.03.2021 a čj.: OD 18620v/2021/280.4/Pc
ze dne 16.03.2021,
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, spis. zn.: MUCL/7964/2021/OD/AB čj.: MUCL/27337/2021
ze dne 31.03.2021.
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Žádost obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení § 39 vyhl. č. 104/1997, kterou se provádí
zákon o PK. K řízení vydali všichni účastníci a dotčené orgány kladná stanoviska.
Po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení ve správním řízení, dospěl silniční správní úřad
k závěru, že žádosti vyhoví. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od výzvy na možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 a § 82, správního řádu, do 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ 461 80,
podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy (ust. § 86 odst. 1 správního řádu).
Včas podané odvolání nemá odkladný účinek.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních
rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení
považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této
desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí
předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Alena Borecká
Referent dopravního úřadu
Příloha: Příloha č. 1 – DIO
Rozdělovník:
(účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – na doručenku)
VHS technology a.s, IČ: 27347753, se sídlem Chotějovice 166, Světec, PSČ:418 04, prostřednictvím pověřeného zástupce fyzické osoby
podnikající podle živnostenského zákona jako obchodní firma Ing. Miroslav Ouzký, IČ: 86867865, se sídlem Huntířov 191, PSČ: 405 02
Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. – Perštýn, PSČ: 460 01, zastoupený Krajskou
správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec,
Liberec VI. – Rochlice, PSČ: 460 06
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00, Správa Liberec, Zeyerova
1310, Liberec, PSČ: 46055
- Město Doksy, IČ: 00260444, se sídlem Nám. Republiky 193, Doksy, PSČ: 472 01
- Město Dubá, IČ: 00260479, se sídlem Masarykovo náměstí 138/1, Dubá, PSČ: 471 41
- Obec Vrchovany, IČ: 00673081, se sídlem Vrchovany 26, Doksy, PSČ: 472 01
(Dotčené orgány dle § 136 správního řádu)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 80
- Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80

Na vědomí:
-

Nemocnice s poliklinikou, IČ: 27283518, záchranná služba, se sídlem Purkyňova 1849, Česká Lípa, PSČ: 470 01
Nemocnice s poliklinikou, IČ: 27283518, doprava, se sídlem Purkyňova 1849, Česká Lípa, PSČ: 470 01
Zdravotní doprava Štěpánek, s.r.o., IČ: 25454366, se sídlem Gagarinova 406, Zákupy, PSČ: 471 23
Hasičský záchranný sbor, IČ: 70888744, se sídlem Karla Poláčka 3152, Česká Lípa, PSČ: 470 02
ČSAD Česká Lípa a.s., IČ: 25497987, se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, Praha 5, PSČ: 152 00, doručovací adresa
Konopeova 2723, Česká Lípa, PSČ: 470 01
ČSAD Střední Čechy , a.s., IČ: 27616347, se sídlem U přístavu 811, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PSČ: 250 01
KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ: 461 80

Adresa úřadu:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p
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