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        MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

odbor dopravy a silničního hospodářství 

pracoviště ul. Topolčianská 447/1                         PSČ 412 01 

          
 
 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena na Městský 

úřad Litoměřice elektronickou cestou e-mailem dne 09.12.2014 ve věci uzavírky silnice 

II/240 u obce Horní Vysoké. 

 

Dotaz žadatele: 
  

Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:  
 

1) Proč rozhodnutím nebylo uloženo vyznačit objízdné trasy této uzavírky?  
 

2) Jaké objízdné trasy jsou stanoveny a určeny pro objížďku této uzavírky?  
 

3) Proč stanovené objízdné trasy nejsou uvedeny v uvedeném rozhodnutí? 
 

3) Proč stanovené objízdné trasy nejsou vyvěšeny u dopravního značení, které na 

příjezdových komunikacích označuje uzavírku? 
 

4) Která z objízdných tras má zajištěnou stejnou četnost, stejné časy a stejný rozsah zimní 

údržby jako uzavřená komunikace II/240, Úštěk – Lovečkovice?  
 

a) Úštěk-St.Týn-Držovice-Brusov-Mukařov-Lovečkovice 

b) Úštěk-St.Týn-Muckov-Levín-Lovečkovice 

c) Úštěk-St.Týn-Dolní Bukovina-Horní Bukovina-Levínské Petrovice-Lovečkovice 

d) Úštěk-Líčenice-Konojedy-B. Kostelec-Mukařov-Lovečkovice 

e) Hradec-Srdov-Trnobrany-Mladé-Soběnice-Horní Nezly-Kotelice-Dolní Týnec-Horní    

Týnec-Lovečkovice 
 

5) Pokud ani jedna objízdná trasa nebyla stanovena jako objízdná trasa se stejnou kvalitou 

zimní údržby, žádám o sdělení objízdné trasy se stejnou kvalitou zimní údržby jako uzavřený 

úsek silnice II/240. 

 

 

Odpověď žadateli: 

 

K bodu 1) Uzavíraná část silnice II/240 u obce Horní Vysoké nemá na našem okrese 

adekvátní možnost objížďky po silnicích II. třídy, silnice III. třídy v dotčené oblasti nejsou 

schopné pojmout tuto dopravu (a to ani  kdyby byly objížďky zokruhované vždy 

jednosměrně). Jedinou možností by bylo nařídit objízdné trasy po silnicích I. třídy, což by se 

však dotýkalo i sousedních okresů i krajů (tj. přes Lovosice směrem na Ústí nad Labem nebo 

směr Česká Lípa - minimálně do Blíževedel) a objížďka by byla příliš rozsáhlá.  
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Proto byl kladen důraz alespoň na to, aby byla uzavírka řádně označená – informativní 

dopravní značky jsou nejen na hlavních odbočkách tj. v Liběšicích, v Úštěku, v Loveč- 

kovicích, ale i v Litoměřicích a v Malém Březně (ve směru od Ústí n/L i od Děčína).   

 

K bodu 2), 3) a 3)  Objízdné trasy nebyly stanoveny.  

 

K bodu 4) a 5) Na základě sdělení majetkového správce silnic se změnilo pořadí důležitosti z 

hlediska zimní údržby trasy uvedené pod písm. b) a to z třetího pořadí na druhé, tedy to, jaké 

měla silnice II/240 před jejím uzavřením. 

 

 

 

 

 

 

 

     „otisk úředního razítka“ 

 

 

 

                                       Bc. Jan JAKUB v. r. 

vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství 

 

 

 


