
Městský úřad Turnov 
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

tel.: 481 366 869    
e-mail: r.kobylkova@mu.turnov.cz   

¨

Adr.:  Obec Radimovice, Radimovice 47, 463 44 Sychrov

                        
Naše značka: OD/21/20305/KOM/UZ                Vyřizuje: Kobylková t. 481 366 876            Turnov dne: 12.07.2021      

      

ROZHODNUTÍ

            Městský úřad Turnov, odbor dopravní, 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, § 39 vyhlášky MD 
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 

p o v o l u j e

na základě žádosti Obce Radimovice, Radimovice 47, 463 44 Sychrov, IČ: 00671932, úplnou   
uzavírku silnice č. III/2791, p. p. č. 1918, k. ú Radostín u Sychrova a p. p. č. 1270/1, k. ú. 
Radimovice u Sychrova až po náves v obci Radimovice u pořádání tradiční „Sychrovské pouti“, za 
těchto podmínek:

1) Na silnici č. III/2791 v úseku od křižovatky se silnicí č. III/2797 v Paceřicích – Huse po 
křižovatku se silnicí č. III/27710 v Radimovicích bude provedena

úplná uzavírka
 dne 04.09.2021 - 05.09.2021 od 07:00 hodin do 18:00 hodin

2) Objízdná trasa bude vedena obousměrně silnici III/2797, III/2799 a III/2794 přes obce Paceřice, 
Čtveřín, Pěnčín zpět na silnici III/2791.

3) Dopravní značení uzavírky zajistí žadatel Obec Radimovice, dle Stanovení přechodné úpravy 
provozu ze dne 09.07.2021, č. j. OD/21/20305/KOM/OOP, která je pro žadatele nedílnou 
součástí tohoto povolení. Žadatel zajistí dostatečnou pořadatelskou službu pro organizování 
parkování návštěvníků. Pořadatelská služba bude mít výstražnou vestu.

4) Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny dopravní značky a
zařízení označující tuto uzavírku a obnoven normální provoz na silnici č. III/2791.

5) Odpovědnou osobou za průběh akce je Ondřej Zoubek, Radimovice 47, tel.: 485 146 101, 774 
968 020. 

6) Po ukončení akce bude silnice uvedena do původního stavu včetně úklidu silničního pozemku.
7) Musí být umožněn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Pro průjezd vozidel IZS 

bude na silnici ponechán jízdní pruh o šíři 3 m.



O d ů v o d n ě n í

              Dne 14.06.2021 podala Obec Radimovice, Radimovice 47, 463 44 Sychrov, IČ: 00671932, 
žádost o povolení úplné uzavírky silnice III/2791, v obcích Sychrov a Radimovice z důvodu 
pořádání tradiční „Sychrovské pouti“.
       Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností, souhlasu vlastníka 
komunikace, souhlasu Policie ČR, krajské ředitelství policie LK, územní odbor vnější služby, DI 
Liberec, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je shora ve výroku 

Poučení o odvolání:
            Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti 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:
Stanovení dopravního značení

Obdrží:

(Účastník řízení dle § 27 odst. 1 – správního řádu – do vl. rukou):
Obec Radimovice,463 44 Sychrov

(Účastník dle § 27 odst.2 správního řádu – na doručenku):
Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
Obec Sychrov, Sychrov 1, 463 44 Sychrov 
Obec Paceřice, 463 44 Sychrov
Obec Čtveřín, 463 45 Pěnčín
Obec Pěnčín, 463 45 Pěnčín

Na vědomí:
Policie ČR, krajské ředitelství policie LK, územní odbor vnější služby, DI Liberec 
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec
Zdravotnická záchranná služba LK, operační středisko Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov  
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