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ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ UZAVÍRKY 

 

 
Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 
o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, podanou dne 
28.2.2018 a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR DI Litoměřice ze dne 18.1.2018 pod 
č.j.KRPU-15284-1/ČJ-2018-040606, souhlasu vlastníka komunikace  a po projednání s ostatními účastníky 
řízení, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích  

 

p o v o l u j e 
 

žadateli : N + N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČO 44564287, Nerudova č.p. 
2215, 412 01  Litoměřice 

úplnou uzavírku pozemní komunikace :   silnice č.II/608 mostu ev.č.608-023 v Doksanech 

v termínu :   od 9.4.2018 do 12.8.2018 

z důvodu :  rekonstrukce mostu ev.č.608-023 

a   n a ř i z u j e 
 

objížďku po trase:   ze silnice II/608 po silnici III/24616 přes obec Nové Dvory a Chvalín, z obce Chvalín 
po silnici III/24617 a III/24048 do obce Rohatce  a dále po silnici III/24058 zpět na silnici II/608 v obou 
směrech 

pracovník odpovědný za zabezpečení akce :    

 

Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky: 

1. Předmětný úsek bude uzavřen maximálně v termínu ohraničeném tímto rozhodnutím. 

2. Vozidlům integrované záchranné služby bude v případě ohrožení života nebo majetku umožněn vjezd do 
uzavřené části, v ostatních případech budou využívat objízdné trasy. 

3. Vozidla osobní linkové dopravy budou využívat objízdné trasy následovně: 
V místě uzavírky jsou vedeny linky veřejné linkové osobní dopravy č. 552638 Litoměřice-Mšené-lázně-
Martiněves,Radešín a č. 552681 Brozany n.Ohří-Roudnice n.Labem-Černěves, kterou na základě objednávky 
Ústeckého kraje provozuje dopravce ČSAD Slaný s.r.o., a dále linky č. 550908 Litoměřice-Praha a č. 550909 
Litoměřice-Doksany-Straškov-Vodochody-Praha, které provozuje dopravce BusLine a.s.  Po dobu uzavírky 
komunikace č. II/608 budou uvedené linky obsluhovány následujícím způsobem:  
 
linka 552638:  
objízdná trasa bude vedena – ze směru Litoměřice v Doksanech ze sil.č. III/2472 na sil.č. II/608, dále na 
sil.č. III/24058, III/24048, III/24617, III/24616, II/608 a dále po stávající trase. Zpět budou spoje linky 
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vedeny po stejné trase v opačném pořadí. V obci Mšené-lázně bude pro vybrané spoje zastávka Mšené-
Lázně,,u kapličky dočasně přemístěna do ul. Lázeňská za křižovatku se sil.č. II/118 s ul. Osvoboditelů. Spoje 
linky 552638 navíc obslouží zastávky Nové Dvory a Nové Dvory,Chvalín. 
Po dobu uzavírky bude zastávka Doksany,,zámek dočasně přemístěna na sil.č. III2472 před křiž. se sil.č. 
II/608. Zastávka Doksany,,škola bude dočasně přemístěna na sil.č. III/24616 před křiž. se sil.č. II/608 před 
provizorně zřízenou přechodovou lávkou pro pěší 
 
linka 552681: 
objízdná trasa bude vedena  
a) – ze směru Brozany nad Ohří v Doksanech ze sil.č. III/2472 na sil.č. II/608, dále na sil.č. III/24058, 
III/24048, III/24617, III/24616 a dále po stávající trase směr Roudnice nad Labem. Zastávka Nové 
Dvory,Chvalín bude dočasně přemístěna o cca 70 m ve směru Podlusky.  
b) – ze směru Brozany nad Ohří v Doksanech ze sil.č. III/2472 na sil.č. II/608, dále na sil.č. III/24058, 
III/24048, III/24617, III/24616 směr Doksany do zastávky dočasně přemístěné na sil.č. III/24616 před křiž. 
se sil.č. II/608 před provizorně zřízenou přechodovou lávkou pro pěší (nahrazuje zastávku Doksany,,škola), 
dále po sil.č. II/608, po MK do Nových Dvorů, po III/24616 směr Roudnice nad Labem po stávající trase 
 
Zpět budou spoje linky vedeny po stejné trase v opačném pořadí. 
Po dobu uzavírky bude zastávka Doksany,,zámek dočasně přemístěna na sil.č. III2472 před křiž. se sil.č. 
II/608. Zastávka Doksany,,škola bude dočasně přemístěna na sil.č. III/24616 před křiž. se sil.č. II/608 před 
provizorně zřízenou přechodovou lávkou pro pěší.   
 
linka 552637: 
Po dobu uzavírky bude zastávka Doksany,,zámek dočasně přemístěna na sil.č. III2472 před křiž. se sil.č. 
II/608 
 
linka 550908: 
objízdná trasa bude vedena – z Terezína,,aut.nádr. zpět po sil.č. II/608, I/15, II/247, D/8  
vybrané spoje budou vedeny – z D/8 po II/608, po MK do Nových Dvorů, po III/24616 směr Doksany do 
zastávky dočasně přemístěné na sil.č. III/24616 před křiž. se sil.č. II/608 před provizorně zřízenou 
přechodovou lávkou pro pěší (nahrazuje zastávku Doksany,,škola), a dále po sil.č. II/608 a D/8 po své 
stávající trase. 
Zpět po D/8, II/247, I/15, II/608 do Terezína,,aut.nádr., odtud zpět po stávají trase směr Litoměřice. 
Vybraní spoje sjezdem z D/8 na II/608, po MK do Nových Dvorů, po III/24616 směr Doksany do zastávky 
dočasně přemístěné na sil.č. III/24616 před křiž. se sil.č. II/608 před provizorně zřízenou přechodovou 
lávkou pro pěší, a dále po sil.č. II/608, D/8, II/247, I/15, II/608 do Terezína,,aut.nádr., odtud zpět po stávají 
trase směr Litoměřice. 
Spoje této linky nebudou obsluhovat zastávky Terezín,,U Památníku a Doksany,,zámek. 
 
linka 550909: 
objízdná trasa bude vedena – z Terezína,,aut.nádr. zpět po sil.č. II/608, I/15, II/247, D/8, II/608, po MK do 
Nových Dvorů, po III/24616 směr Doksany do zastávky dočasně přemístěné na sil.č. III/24616 před křiž. se 
sil.č. II/608 před provizorně zřízenou přechodovou lávkou pro pěší (nahrazuje zastávku Doksany,,škola), a 
dále po sil.č. II/608 po své stávající trase. 
Zpět z II/608, po MK do Nových Dvorů, po III/24616 směr Doksany do zastávky dočasně přemístěné na 
sil.č. III/24616 před křiž. se sil.č. II/608 před provizorně zřízenou přechodovou lávkou pro pěší, a dále po 
sil.č. II/608, D/8, II/247, I/15, II/608 do Terezína,,aut.nádr., odtud zpět po stávají trase směr Litoměřice. 
Spoje této linky nebudou obsluhovat zastávky Terezín,,U Památníku, Bohušovice n.Ohří,Hrdly, Dolánky 
n.Ohří a Doksany,,zámek. 
 
V době probíhající předmětné uzavírky bude místní komunikace vedoucí ze směru od křiž. se sil.č. II/608 
směr Nové Dvory zjednosměrněna. Vzhledem k nutnosti vedení linkové osobní dopravy po objízdné trase, 
zdejší dopravní úřad požaduje zajistit na této místní komunikaci vyřezání a úpravu větví a keřů zasahujících 
do vozovky. 
 

4. Žadatel dodrží podmínky správce komunikace obsažené ve stanovisku ze dne 22.1.2018 pod 
č.j.SUSUKLT/MK/01196/2018, které se týkají uzavírky a které je přílohou tohoto rozhodnutí. 
5. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky dle stanovení přechodné úpravy provozu, 
které je přílohou tohoto rozhodnutí. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
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znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu 
uzavírky. 

6. Průchod pro pěší musí být zajištěn 
7. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad v Roudnici nad 
Labem,odbor dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno 
původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění: 
Protože bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu, od odůvodnění se upouští v souladu s ust. § 68 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                                                        

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím odboru dopravy  Městského úřadu v roudnici nad 
Labem. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek. 
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. 

  

 

 

Michal Havlák v.r. 
Zástupce vedoucí odboru dopravy 

 

 

 
 

 
 

 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
N + N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IDDS: mxjqdw3 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ Litoměřice, IDDS: 6hevxje 
Obec Doksany, IDDS: btfaqtg 
Obec Nové Dvory, IDDS: r5da3wx 
Obec Židovice, IDDS: qfxaqx4 
Obec Hrobce, IDDS: fxqbqek 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: emtmvtj 
BusLine a.s., IDDS: 4kcxic3 
ČSAD Slaný a.s., IDDS: djidmrw 
  
dotčené správní úřady 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n 
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