Adresát:
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ
Žadatel:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818

Vyřizuje:
LETS DZ s.r.o.
5. května 1378
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 06569030

KONTAKTNÍ OSOBY:
Osoba (organizace) odpovědná za stavbu a řádné provedení úpravy DZ a jeho kontrolu:
Hasenöhrl Jan (Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.), tel: 725 178 091
Osoba (organizace), telefon, bydliště: odpovědná za řádné provedení úpravy DZ:
Jiří Lorenc (LETS DZ s.r.o.), tel: 606 642 987

Název stavby:

Pokládka povrchů

SPECIFIKACE:
Město (obec), KÚ:

Těchonín, KÚ Těchonín

Číslo silnice:

II/311

Bližší určení:

Pod železničním nadjezdem
Dtto - viz příloha (mapové podklady)

TERMÍN:
Od:

28.09.2019

Do:

29.09.2019

OBJÍZDNÉ TRASY:
Objízdná trasa je vedena z Těchonína do Celného po silnici II/311, kde se odkloní
na silnici III/3114 přes Studené na křižovatku se silnicí I/11 a po ní dále do Jablonného.
Zpět do Těchonína je vedena po III/3116 přes Sobkovice.
Délka uzavírky TRANZIT:

4,7 km

Délka objížďky TRANZIT:

12 km

Délka objížďky celková:

17,8 km

Směr objízdné trasy:

Dtto - viz příloha (mapové podklady)

STANOVENÍ DZ:
Úprava provozu:

Přechodná

Soupis DZ:

B 1+Z 2-3x, IP 10a-4x, IP 10a+B 1+E3a-2x, IP 22-7x, IS 11a-2x, IS 11b-8x

Provedení DZ:

reflexní, popř. zvýrazněné

Velikost DZ:

základní

V Rychnově nad Kněžnou 3. září 2019
Bc. Jiří Lorenc
info@letsdz.cz
Tel: 606 642 987

Vyjádření účastníka řízení o uzavírce:
Poznámka: účastníkem správního řízení o uzavírce silnice, místní komunikace či veřejně přístupné
účelové komunikace je dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, pouze
a) vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena, vlastník pozemní komunikace, po níž má být
vedena objížďka
b) obce, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka
c) provozovatel dráhy, jde–li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.

Účastník řízení:
……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………………………
souhlasí

/

nesouhlasí

*)

s uzavírkou a navrženou objízdnou trasou (objížďkou) dle údajů uvedených na přední (první) straně
tohoto dokumentu.
Podmínky ke konání uzavírky - důvody nesouhlasu s uzavírkou

*)

Účastník řízení se v rámci tohoto úkonu vzdává i práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36
odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tímto není dotčeno jeho
právo na odvolání dle ustanovení § 81 výše uvedeného zákona.

V …………………………………... dne ……………………..

……………………………………………………………….
podpis oprávněné osoby, razítko

