
Městský úřad Turnov 
Odbor  dopravní,  Antonína Dvořáka 355,  511 01 Turnov

 tel.: 481 366 111   
 e-mail: p.vanatko@mu.turnov.cz

Adr.:
EUROVIA CS, OZ Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924

 
Naše značka: OD/20/27822/vOD                     Vyřizuje: Vaňátko 481 366 871                          V Turnově: 9.9.2020    

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Turnov, odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4, 
písm a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 
24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 39 vyhlášky MD č.104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

p o v o l u j e

na základě žádosti, kterou podala dne 30.8.2020 společnost EUROVIA CS, OZ Čechy střed, závod 
Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924, úplnou uzavírku silnice II/610 a 
III/2797, ulice Přepeřská a Nádražní v Turnově v prostoru železničního viaduktu, z důvodu 
dokončení rekonstrukce ulice a pokládky asf. vrstev komunikace, za těchto podmínek:

1) Na silnici II/610 na Přepeřské ulici v prostoru železničního viaduktu bude 
provedena:

úplná uzavírka od 14.9.2020 do 20.9.2020 

Objízdná trasa bude vedena po silnici  III/2797 a III/27915 přes obce Ohrazenice. A Přepeře.

2.) Na silnici II/610, III/2797, III/28728 a místní komunikace ul. 1. máje v 
Turnově prostoru křižovatky ulic Nádražní, Přepeřská, Fučíkova a 1. máje v Turnově  
bude provedena:

úplná uzavírka dne 19.9.2020

Objízdná trasa se v tomto případě nestanoví. Řidiči musí pro příjezd do Turnova ve směru od 
Ohrazenic využít alternativní příjezd po D10 přes mimoúrovňovou křižovatku Příšovice nebo po 
I/35 přes mimoúrovňovou křižovatku Paceřice.

Dopravní značení bude umístěno dle předložené situace a stanovení přechodné úpravy provozu 
vydané Městským úřadem Turnov, odborem dopravním, pod Č.j. OD/20/27822/vOD-st ze dne 
9.9.2020.
3) Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny dopravní 
značky a zařízení označující tuto uzavírku a provoz na silnici bude obnoven.
4) Autobusová doprava bude vedena po objízdné trase. Autobusové zastávky dotčené 
uzavírkou nebudou obsluhovány. Linka MHD Turnov 675322 bude ukončena zastávkou 
Turnov, Terminál. Žadatel ve spolupráci s dopravcem zajistí informování veřejnosti formou 



výlepů na zastávkách.
5) Odpovědnou osobou za žadatele a průběh akce je za žadatele, pan Lukáš Kobosil, 
stavbyvedoucí, tel. 731601120

O d ů v o d n ě n í

Dne 30.8.2020 podala společnost EUROVIA CS, OZ Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 
564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924, žádost o úplnou uzavírku silnice II/610 a III/2797, ulice 
Přepeřská a Nádražní v Turnově v prostoru železničního viaduktu, z důvodu dokončení 
rekonstrukce ulice a pokládky asf. vrstev komunikace.
Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností, rozhodl silniční správní úřad 
tak, jak shora ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec podáním, učiněným prostřednictvím 
Městského úřadu Turnov, dopravního odboru.
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nemá odvolání proti 
tomuto rozhodnutí odkladný účinek.              

                                                                               
Mgr. Pavel Vaňátko 
vedoucí dopravního odboru

Příloha pro žadatele: Situace dopravního značení

Doručí se:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu 
EUROVIA CS, OZ Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, IČ: 45274924
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Obec Přepeře
Obec Ohrazenice
Město Turnov

Dotčené orgány státní správy:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily

Na vědomí:
Zdravotnická záchranná služba LK, operační stř. Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov - DS
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec - DS 
Obec Čtveřín
Obec Lažany
Obec Pěnčín
Obec Příšovice
Obec Svijany
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