Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR DOPRAVY
pracoviště Praha 3
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3, 221 621 507
Číslo jednací:
OD-24569/2017-MRSJI
Spisová značka: OD-4632/2017-MRSJI/1
Vyřizuje:
Ing. M.Pávová
221621501
ZEPRIS, a.s.
IČ 25117947
Mezi Vodami 27
140 00 Praha 4

280.6 S/5

V Praze dne 22.3.2017

ROZHODNUTÍ č.37
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd, podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění, na základě ţádosti společnosti ZEPRIS, a.s., IČ
25117947, se sídlem Mezi Vodami 27, 140 00 Praha 4, kterou na základě plné moci zastupuje
společnost SEDOZ-Tomáš Březina, dopravní značení, IČ 45833443, se sídlem Stratov 125, 289 22
Lysá nad Labem, rozhodl ve věci omezení obecného uţívání komunikace uzavírkami a objíţďkami
podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích následovně:
Ţádosti, která byla podána dne 20.3.2017, se vyhovuje a MěÚ Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, odbor dopravy
pov o luj e úplno u uzaví rku ko muni kac e
č. III/0114 (pozemek p.č. 238/1) v k.ú. Svémyslice, z důvodu provádění stavebních prací při
realizaci výstavby akce „Kanalizace a vodovod Svémyslice-Dehtáry.
Termín uzavírky:

10.4.2017 – 30.4.2017

Odpovědná osoba:

p. Michal Vondráček, tel. 603884907

Stanovení objízdné trasy:
vedena od křiţovatky komunikací č. III/0103-III/0113-III/0114 po
komunikaci č. III/0113 směr Radonice aţ po křiţovatku komunikací č. III/0113-III/0107, dále po
komunikaci č. III/0107 směr obec Jenštejn aţ po křiţovatku komunikací č. III/0107 směr obec Jenštejn
aţ po křiţovatku komunikací č. III/0107-II/610, dále po komunikaci č. II/610 směr obec Dřevčice aţ
po křiţovatku komunikací č. II/610-III/33310, dále po komunikaci č. III/33310 směr obec Svémyslice
Stanovení trasy pro autobusy PID: uzavírkou bude dotčena trasa pravidelné autobusové linky
dopravy PID č. 376.
 Pro průjezd autobusu je nutné ponechat jízdní pruh o šířce nejméně 3 m s příslušným rozšířením v
obloucích
 Zastávka „Jenštejn, Dehtáry“ bude po dobu uzavírky silnice v provozu. Pokud bude nutné provádět
výkopové práce v prostoru zastávky, oznámí zhotovitel tuto skutečnost s předstihem organizaci
ROPID. Následně s ohledem na postup stavebních prací bude na místním šetření stanoveno,
umístění provizórní zastávky.
 Ve dnech 22.4.-23.4.2017 dojde k úplné uzavírce i pro autobusovou dopravu. Pro tuto bude linka
PID č.376 odkloněna ze Svémyslic přes Zeleneč a Prahu do Radonic po trase komunikací č.
III/33310-III/10162 - v Praze „U Úlů“ – „Bártlova“ – „Náchodská“ – „Ve Ţlíbku“ - ve
Středočeském kraji č. III/0113 a opačné po stejné trase. V tomto termínu dojde rovněţ ke zrušení
zastávky „Jenštejn, Dehtáry“, bez náhrady.

Digitálně podepsal Jiří Mrskoš
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Dopravní značení:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, dle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů v platném znění, stanoví ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) citovaného
zákona a na základě písemného stanoviska Policie ČR, DI Praha venkov-východ, č.j.: KRPS-882671/ČJ-2017-011506 ze dne 20.3.2017 stanovuje tímto přechodnou úpravu silničního provozu na
dotčených komunikacích dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Přechodné značení bude instalováno, udrţováno a po skončení prací bezprostředně odstraněno na
náklady ţadatele.
Povolení se vydává za těchto podmínek:
1)

Ţadatel učiní taková opatření, aby doba uzavírky byla dodrţena, případně zkrácena. Nebude-li
akce ukončena v daném časovém termínu, bude přikročeno k sankcím dle § 42b odst. (1)
písm. a) zákona 13/1997 Sb..

2)

Ţadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního
značení a jeho údrţbu.

3)

Dodrţení podmínek uvedených ve vyjádření Policie ČR, DI Praha venkov-východ č.j.: KRPS88267-1/ČJ-2017-011506 ze dne 20.3.2017.

4)

Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti
s uzavírkou.

5)

Odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav si vyhrazuje právo změnit či
doplnit podmínky tohoto rozhodnutí, jestliţe si to vyţádá veřejný zájem.
ODŮVODNĚNÍ

Dne 20.3.2017 MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, obdrţel ţádost
společnosti ZEPRIS, a.s., IČ 25117947, se sídlem Mezi Vodami 27, 140 00 Praha 4, kterou na základě
plné moci zastupuje společnost SEDOZ-Tomáš Březina, dopravní značení, IČ 45833443, se sídlem
Stratov 125, 289 22 Lysá nad Labem, o povolení úplné uzavírky komunikace č. III/0114 a návrh
objíţďky po silnicích č. III/0113, III/0107, II/610 a III/33310. Důvodem uzavírky je provádění
stavebních prací při realizaci výstavby akce „Kanalizace a vodovod Svémyslice-Dehtáry. Odbor
dopravy ţádost posoudil dle předloţených dokumentů : vyjádření Policie ČR, DI Praha venkovvýchod č.j.: KRPS-88267-1/ČJ-2017-011506 ze dne 20.3.2017, situace s vyznačenou uzavírkou a
trasou objíţďky a zakresleným DIO odsouhlaseným Policií ČR, DI Praha-venkov, vyjádření KSÚS
Středočeského kraje, přísp.org. č.j.: 83/2017 ze dne 17.3.2017, vyjádření ROPIDu č.j.:
OPD/227/17/KB ze dne 16.3.2017. Silniční správní úřad uzavírku projednal s dotčenou obcí Dřevčice,
Radonice, správcem komunikace, tj. KSÚS Středočeského kraje, přísp.org. a ROPIDem.
Zmíněné dotčené orgány s uzavírkou a navrhovanou trasou objíţďky souhlasily.
Silniční správní úřad ţádosti vyhověl a povolil uzavírku a nařídil objíţďku, neboť byly
předloţeny zákonem poţadované náleţitosti a neshledal tedy důvody ţádosti nevyhovět.
POUČENÍ
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Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke KÚ Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím podání u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, odbor dopravy, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3.
Dle § 24 odst. (4) nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

L.S.
Ing. Milena Pávová, v.r.

vedoucí odboru dopravy
Účastníci řízení:
- KSÚS Středočeského kraje, přísp.org.
- adresát
Dotčené orgány:
- Policie ČR, DI Praha venkov-východ
Na vědomí:

-

ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1
Obec Svémyslice, 250 91 Svémyslice 18
Obec Jenštejn, 9.května 60, 250 90 Jenštejn
Obec Dřevčice, 250 01 Dřevčice 73
Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice
HZS Středočeského kraje, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav
Pragomedika Plus a.s., Štefánikova 415/2, 251 01 Říčany
Správa vojenské přepravy, Komenského 224,500 01 Hradec Králové
Územní středisko Záchranné sluţby Stř.kraje, Komenského nám.1910, 251 01 Říčany

Příloha:
DIO

