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ROZHODNUTÍ
Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností
ve věcech silnic II. a III. tříd dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 13/1997 Sb.“), po projednání
s účastníkem řízení - vlastníkem silnice, která je předmětem uzavírky, nebo po které je nařízena
objížďková trasa Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupeným Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 000
66 001 a obcí Starý Kolín a Svatý Mikuláš na jejichž zastavěném území bude nařízena uzavírka a
vedena objížďková trasa, na podkladě žádosti společnosti Silnice Čáslav – Holding, a.s., se sídlem:
285 21 Zbraslavice 331, IČ: 252 61 282 rozhodl podle § 24, odst. 2 zákona 13/1997 Sb. a § 39
vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon provádí takto:
uzavírka silnice č. III/3275 mezi obcemi Starý Kolín a Svatá Kateřina se povoluje.
Účastníci řízení:
Silnice Čáslav – Holding, a.s., 285 21 Zbraslavice 331
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. Zborovská 11, 150 21 Praha 5
obec Starý Kolín, Náměstí 117, 28123 Starý Kolín
obec Svatý Mikuláš, Svatý Mikuláš 23, 284 01 Kutná Hora
Uzavírka silnic III/3275 se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a
době:
1.
a) Druh uzavírky: úplná
b) důvod uzavírky: oprava povrchu silnice
c) rozsah uzavírky: cca 3040m od křižovatky se silnicí III/3271 ve Starém Kolíně po
křižovatku se silnicí II/327 v obci Svatá Kateřina
d) termín uzavírky: 29.10. – 12.11.2021
e) objížďková trasa: z obce Starý Kolín po silnici III/3271 a II/327 do obce Svatá Kateřina –
6km - obousměrně
f) odpovědná osoba: Vojtěch Šíbl, tel.: 725 527 157.
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2. Současně se pro úplnou uzavírku silnice III/3275 stanovují tyto další podmínky:
a) Silniční provoz bude po dobu uzavírky obousměrně převeden na objížďkovou trasu dle
bodu 1.e) tohoto rozhodnutí. Uzavírka silnice se dotkne linkové autobusové dopravy linky
801. Spoje linky pojedou do zastávky Starý Kolín po své pravidelné trase a dále přímo III/3275
U Památníku padlých – vlevo III/3275 Kateřinská – vpravo III/3271 Hlízovská – přímo III/3271 –
vlevo III/327 – v místní části Svatá Kateřina vpravo MK – v obci Svatý Mikuláš vlevo I/2 a dále
po své pravidelné trase obousměrně. Po dobu uzavírky se ruší zastávky: „ Svatý Mikuláš,
Svatá Kateřina“, „Svatý Mikuláš,Svatá Kateřina,bioplyn.st.“ a „Svatý Mikuláš, zámek Kačina“.
b) Dopravní značení na dotčených komunikacích bude provedeno podle přechodné úpravy
dopravního značení stanovené pod čj. MUKOLIN/OD 94487/21-noj zdejším odborem dopravy.
odborem dopravy Městského úřadu Kutná Hora čj. MKH/163924/2021.Stanovené přechodné
dopravní značení zřídí zhotovitel na svůj náklad a odpovídá za jeho řádný technický stav
po celou dobu uzavírky. Orgány Policie ČR mají právo kontroly přechodné úpravy provozu a
předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu. Po skončení
stavby, nejdéle však následující den po termínu stanoveném pro povolení uzavírky, bude
obnoveno původní dopravní značení.
c) Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu. V případě
změny termínu žadatel o uzavírku tuto změnu BEZODKLADNĚ nahlásí MěÚ Kolín, odboru
dopravy, tel. 321 748 144 popř. e-mailem: jana.novakova@mukolin.cz, dále Národnímu
dopravnímu informačnímu centru (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00,
telefonicky na 596 663 550-3, nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz. a
dopravci linkové autobusové dopravy, kterého se změna termínu uzavírky dotkne: IDSK,
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.
d) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky včetně názvu a sídla zhotovitele.
e) Městský úřad Kolín – odbor dopravy si vyhrazuje právo podmínky tohoto rozhodnutí pozměnit
nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat veřejný zájem a vydat nové doplněné rozhodnutí.
f) Žadatel zajistí bezproblémový svoz komunálního odpadu obyvatel žijících v uzavřené lokalitě.
g) Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo
objížďky, podle ust. § 24 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích.
h) Žadatel o uzavírku zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech
občanů dotčených objízdnou trasou.
Odůvodnění:
Na základě žádosti o povolení uzavírky silnice III/3275 Starý Kolín – Svatá Kateřina společnosti
Silnice Čáslav – holding, a.s., se sídlem: 285 21 Zbraslavice 331 byla tato v souladu s § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích projednána a vzhledem k tomu, že žádost obsahuje potřebné
náležitosti stanovené § 39 odst. 2) vyhl. č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a že stavební
práce na opravě povrchu komunikace nelze provést jinak než za úplné uzavírky silnice III. třídy,
silniční správní úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru
dopravy s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis (§ 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).
Dle § 24, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. nemá případné odvolání odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Mgr. Miroslav Babák
vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Kolín

Jana Nováková
oprávněná úřední osoba
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Příloha: situace
Doručuje se:
Účastníkům řízení:
Silnice Čáslav – Holding, a.s., 285 21 Zbraslavice 331
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. Zborovská 11, 150 21 Praha 5
obec Starý Kolín, Náměstí 117, 28123 Starý Kolín
obec Svatý Mikuláš, Svatý Mikuláš 23, 284 01 Kutná Hora
Na vědomí:
Policie ČR. Kraj. řed. policie Stř. kraje DI Kolín
Policie ČR. Kraj. řed. policie Stř. kraje DI Kutná Hora
HZS Stř. kraje se sídlem v Kladně, úz. odbor se sídlem v Kolíně, Polepská 634, Kolín IV
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, přísp. org. - Oblastní středisko záchranné služby
Kolín – Nymburk, Žižkova 146, 280 00 Kolín III
Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, 280 00 Kolín III
IDSK, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a sil. hospodářství
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