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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 a silnic, po kterých je vedena
objížďková trasa, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupeným Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org. Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ČR - Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Brankovická 337, 280 02 Kolín V, s městem Kolín, obcemi Nová Ves I., Pňov-Předhradí,
Oseček a Velký Osek na jejichž zastavěném území bude nařízena objížďková trasa a vlastníky dráhy
– železničních přejezdů Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 a České přístavy,
a.s. Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7 na podkladě žádosti společnosti STRABAG, a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744 a společnosti PORR, a.s., Dubečská 3238/36, 110 00
Praha 10, IČ: 430 05 560 obě sdružené ve společnosti „Společnost STRABAG-PORR-Kolín, most“
podané v zastoupení na základě plné moci společností 3K značky s.r.o., se sídlem: Jiráskova 1519,
251 01 Říčany, IČ.: 25056271 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. II/125 v Kolíně – most ev. č.125-034 (Nový most)
pro nákladní automobily nad 3,5t a traktory se povoluje.
Účastníci řízení:
STRABAG,a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 a PORR,a.s., Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10,
sdruženi ve společnosti „Společnost STRABAG-PORR-Kolín,most“ zast. společností 3K značky s.r.o.,
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany,
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brankovická 337, 280 02 Kolín V
město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
obec Nová Ves I., Václavské nám. 22, 280 02 Kolín
obec Pňov – Předhradí, Husova 37, 289 41 Pňov - Předhradí
obec Oseček, Oseček 37, 289 41 Pňov
obec Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
České přístavy, a.s. Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7
Uzavírka silnice č. II/125 v Kolíně – mostu ev. č.125-034 (Nový most) pro nákladní automobily
nad 3,5t a traktory se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu
a době:
./5

1.
a) druh uzavírky:

úplná uzavírka pro nákladní automobily nad 3,5t a traktory

b) důvod uzavírky: zajištění nezbytné úpravy pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemní komunikaci - oprava havarijního stavu mostu ev.č. 125-034 v režimu
původní uzavírky, pouze s rozšířením neopravené poloviny mostu na dva jízdní pruhy
jejichž šířka umožní zimní údržbu
c) délka uzavírky: cca 700 m
d) termín uzavírky:
17.12 – 21.12. 2021 – dle klimatických podmínek prodloužení stávající
uzavírky s ohledem na klimatické podmínky pro dokončení stavebních prací
22.12. 2021 do 31.3.2022 dle klimatických podmínek uzavírka v režimu
původní uzavírky levé poloviny mostu pro nákladní automobily nad 3,5t a traktory, pouze s
rozšířením neopravené poloviny mostu na dva jízdní pruhy jejichž šířka umožní zimní údržbu
e) objížďková trasa: v Kolíně po silnici II/125 a III/12551, dál po silnici I/38 přes Novou Ves I.,
Pňov – Předhradí a Oseček na dálničním sjezdu EXIT 39 na dálnici D11, po dálnici D11 na
EXIT 42 a po silnici II/125 přes Velký Osek zpět do Kolna cca 33 km - provoz obousměrný
objížďková trasa pro přístav/ul. Starokolínská v Kolíně: v Kolíně po silnici II/125 a III/12551,
dál po silnici I/38 směr Kutná Hora na křižovatku se silnicí III/3277, na křižovatce se silnicí
III/3277 vlevo směr Starý Kolín, před Starým Kolínem opět vlevo po silnici III/3275 zpět do
Kolína – cca 14km obousměrně
f)

odpovědná osoba za zajištění uzavírky: p. Ing. Jan Karafiát, tel. 602 404 380.

2. Současně se pro uzavírku silnice III/125 v Kolíně stanovují tyto další podmínky:
a) Silniční provoz nákladních automobilů nad 3,5t a traktorů (traktory mimo D11) bude po
dobu uzavírky převeden na objížďkové trasy dle bodu 1.e) tohoto rozhodnutí. Ś ohledem
na úpravu vedení dopravy přes most ev.č. 125-034 budou spoje příměstské i městské
autobusové dopravy vedeny z Nového mostu směr zastávka „Kolín, nádraží“ ul. U
Křižovatky přes kruhový objezd, ulicí Dukelských hrdinů a opačný směr budou linky
příměstské autobusové dopravy a linka č.9 MHD vedeny z Nového mostu ul. Ovčárecká a
Sadová do ul. Veltrubské. Zastávka „Kolín, Na Louži I“ v tomto směru bude přemístěna
do ul. Ovčárecké do zastávky „Kolín, Na Louži“. Linka PID 705 bude v obou směrech
vedena z Nového mostu ul. Ovčárecká a Sadová do ul. Veltrubské mimo spoje vedené
přes zastávku „Kolín, Sendražice, rozc“ (zůstává beze změny). Pro spoje jedoucí přes
Veltruby se po dobu uzavírky zřizují zastávky „Kolín, Na Louži“, „Kolín,Tatradomy“,
„Kolín, U Hřbitova“ a „Kolín, Sadová“.
b) Vozidla IZS nad 3,5t mohou přes uzavřený most ev.č. 125-034 přejet pouze, jedou-li
k zásahu, tzn. vozidla se zapnutými výstražnými světly.
c) Dopravní značení na dotčených komunikacích bude provedeno podle přechodné úpravy
dopravního značení na pozemních komunikacích stanovené Ministerstvem dopravy pro dálnici
D11 čj.: MD-18815/2021-930/4, odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje čj.
142250/2021/KUSK-DPO/Nech a odborem dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje čj.:
KrÚ 54667/2021-Ky, (pro silnice I. třídy), pod čj. MUKOLIN/OD 109076/21-noj zdejším odborem
dopravy, MěÚ Poděbrady odborem dopravy zn.: MEUPDY/ 0033388/DOP/2021/SGL, odborem
dopravy MěÚ Kutná Hora čj. MKH/187510/2021 a MěÚ Přelouč, odbor stavební čj. MUPC
21739/2021. 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.
d) 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
telefonicky dopravci linkové a městské autobusové dopravy: Okresní autobusová
doprava s.r.o., Polepská 867, Kolín IV. resp. IDSK, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8.
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e) Před zahájením uzavírky silnice II/125 provede žadatel o uzavírku spolu se zástupci vlastníka
silnic monitoring výše uvedených objízdných tras a ve spolupráci s ním na dotčených
komunikacích objízdnou trasou učiní taková opatření, aby jejich technický - stavební stav
umožnil bezpečný provoz na komunikacích a to včetně případné úpravy zeleně, která by
zasahovala z hlediska bezpečnosti provozu do průjezdního profilu komunikací. Po skončení
uzavírky silnice II/125 opět žadatel o uzavírku spolu se zástupci správců komunikací provede
kontrolu objízdných tras. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu
objížďky a náhrada případných následných škod se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku a
objížďku.
f) Současně před zahájením uzavírky silnice II/125 provede žadatel o uzavírku spolu se
zástupcem provozovatele dráhy České přístavy, a.s. a investorem opravy mostu ev.č.
125-034 (KSUS Středočeského kraje, přísp. org.) monitoring a pasport včetně
fotodokumentace stavebního stavu vlečkového přejezdu na objízdné trase do přístavu
v ul. Starokolínská na silnici III/3275 v Kolíně. Po skončení uzavírky silnice II/125 opět
žadatel o uzavírku spolu se zástupci Českých přístavů, a.s. investora opravy mostu ev.č.
125-034 provede kontrolu stavebního stavu vlečkového železničního přejezdu. Oprava
resp. náhrada případných vzniklých škod na stavebním stavu tohoto železničního
přejezdu, ke kterým by došlo po dobu uzavírky silnice II/125, se uskuteční na náklady
žadatele o povolení uzavírky a objížďky.
g) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky včetně názvu a sídla zhotovitele.
h) 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.
i) Zákon vylučuje nárok na náhradu případných ztrát, komukoli vzniknou v důsledku
uzavírky nebo objížďky, podle ust. § 24 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích.
Podnikatelé nemají nárok na náhradu ušlého zisku, dopravci se nemohou domáhat
kompenzace ekonomické ztráty v důsledku delší objízdné trasy, atp. V případě náhrady
jiných škod je nezbytné postupovat podle soukroprávních předpisů.
j) Žadatel o uzavírku zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech
občanů a firem dotčených uzavírkou a objízdnou trasou.
Odůvodnění:
Na základě žádosti společností STRABAG,a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 a PORR,a.s.,
Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10, sdružených ve společnosti „Společnost STRABAG-PORRKolín,most“ podané v zastoupení na základě plné moci společností 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519,
251 01 Říčany o povolení úplné uzavírky silnice II/125 – most ev.č. 125-034 (Nový most) v Kolíně
resp. její prodloužení dle klimatických podmínek v režimu původní uzavírky pouze s rozšířením
neopravené poloviny mostu na dva jízdní pruhy jejichž šířka umožní zimní údržbu bylo dnem jejího
podání zahájeno správní řízení o povolení uzavírky. Do 8.12.2021 byla dána účastníkům řízení
možnost se seznámit s podklady řízení před vydáním rozhodnutí a k těmto podkladům se vyjádřit.
Silniční správní úřad obdržel cestou zástupce žadatele o uzavírku spol. 3K značky s.r.o. souhlasné
stanovisko vlastníků/správců dotčených komunikací uzavírkou a objízdnou trasou – Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Prahy zn.: RSD-326806/2021-6 a Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvkové organice čj. 9375/21/KSUS/KHT/SOM, stanovisko Policie ČR KŘ Policie
Středočeského kraje, Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj. KRPS – 291508-1/ČJ-2021010406-DOŽ a Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk - Dopravní
inspektorát ze dne 17.6.2021 jež v tomto správním řízení chrání z pozice dotčeného orgánu veřejný
zájem při povolení uzavírky silnice II/125 a vedení objízdných tras po obecně užívaných
komunikacích - nemá námitek, dále vyjádření dotčených obcí na jejichž zastavěném území bude
vedena objízdná trasa – město Kolín, obec Nová Ves I. ,Pňov – Předhradí a Oseček, které nemají
k vedení objízdné trasy námitek.
Obce Velký Osek ve svém stanovisku ze dne 26.11.20221 nemá k vedení objízdné trasy po silnici
II/125 námitky za podmínky, že bude tato objízdná trasa po silnici II. třídy technicky zabezpečena což
splňuje podmínka tohoto rozhodnutí viz č. 2. odst c) – stanovení přechodné úpravy dopravního
značení, kterou žadatel o uzavírku musí splnit, přechodné dopravní značení instalovat dle příslušného
stanovení, které bylo odsouhlaseno Policií ČR a po celou dobu uzavírky kontrolovat a odpovídat za
jeho řádný technický stav. Podmínka opravy nemovitostí vlastníků dotčených objízdnou trasou
(komunikací po kterých je vedena obj. trasa) bude splněna monitoringem a pasportem komunikacíbod 2 odst. e).
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Další účastník řízení – České přístavy, a.s. (provozovatel dráhy na objízdné trase – vlečkového
železničního přejezdu na silnici III/3275 v ul. Starokolínská v Kolíně) ve svém stanovisku
k zahájenému řízení o uzavírce čj. 173/412/21 ze dne 8.12.2021 v bodě II. s uzavírkou silnice II/125
v Kolíně – mostu ev. č. 125-034 a vedením výše vedené objízdné trasy nesouhlasí z důvodu ochrany
veřejného zdraví a životního prostředí při prodloužení trasy pro těžkou dopravu po stanovené
objížďce a požaduje po uzavřeném Novém mostě pro nákladní dopravu nad 3,5t průjezd a sjezd do
přístavu. Protože postup prací - oprava havarijního stavu mostu ev.č. 125-034 technicky neumožňuje
provoz/sjezd vozidel těžších než 3,5t není možné této podmínce vyhovět.
V bodě III. České přístavy, a.s. s uzavírkou silnice II/125 a vedením objízdné trasy do přístavu v
Kolíně po silnici II/125 a III/12551, dál po silnici I/38 směr Kutná Hora na křižovatku se silnicí III/3277,
na křižovatce se silnicí III/3277 vlevo směr Starý Kolín, před Starým Kolínem opět vlevo po silnici
III/3275 zpět do Kolína souhlasí za podmínky, že bude žadatelem provedena pasportizace a
fotodokumentace včetně výškového a polohopisného zaměření železničního vlečkového přejezdu na
této objízdné trase do přístavu v Kolíně včetně pořízení stejné dokumentace po skončení uzavírky a
provedení náhrady případných škod na tělese vlečkového železničního přejezdu vzniklých po dobu
vedení objízdné trasy uzavírky silnice II/125. Této podmínce vlastníka dráhy – Českým přístavům, a.s.
bylo vyhověno v podmínce tohoto rozhodnutí 2 odst. f..
Vzhledem k tomu, že žádost obsahuje potřebné náležitosti stanovené §39 odst.vyhl.č. 104/1997 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a byla dle §24 zákona 13/1997 Sb. projednána, a že zajištění nezbytné
opravy havarijního stavu mostu ev.č. 125-034 i přes zimní období, kdy bude umožněno rozšířením
dvou stávajících jízdních pruhů pro provádění zimní údržby komunikace (dle vyjádření mostního
technika správce komunikací II. a III. třídy je nezbytné vyloučení nákladní dopravy nad 3,5t včetně
traktorů po Novém mostě v Kolíně s ohledem na poruchy kotev příčného přepětí mostu, kdy opatření
byla provedena pouze v I. etapě stavby a technické nemožnosti osazení nových dilatačních závěrů
mostu v celé jeho šíři), je nutné zachovat uzavírku silnice II/125 – mostu ev.č. 125-034 v Kolíně (Nový
most), silniční správní úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 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

Jana Nováková
oprávněná úřední osoba

Příloha:
Situace uzavírky /objízdné trasy
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Doručuje se:
Účastníkům řízení:
STRABAG,a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 a PORR,a.s., Dubečská 3238/36, 110 00 Praha 10,
sdruženi ve společnosti „Společnost STRABAG-PORR-Kolín,most“ zast. společností 3K značky s.r.o.,
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany,
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brankovická 337, 280 02 Kolín V
město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
obec Nová Ves I., Václavské nám. 22, 280 02 Kolín
obec Pňov – Předhradí, Husova 37, 289 41 Pňov - Předhradí
obec Oseček, Oseček 37, 289 41 Pňov
obec Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
České přístavy, a.s. Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7
Na vědomí:
obec Starý Kolín, Náměstí 117, 28123 Starý Kolín
Policie ČR. kraj. řed. policie Stř. kraje DI Kolín
Policie ČR. Kraj. řed. policie Stř. kraje DI Nymburk
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
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor dopravy
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a sil. hospodářství
Městský úřad Přelouč, odbor stavební
Okresní autobusová doprava s.r.o., Polepská 867, Kolín IV
IDSK, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Městský úřad Kolín
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