Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště Stará Boleslav: Mariánské náměstí 28

Odbor Dopravy/ Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Váš dopis čj.:
Ze dne:
6.6.2018
Naše čj.:
OD-50113/2018-MASPE
Naše sp. zn.: OD-11776/2018-MASPE
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Petra Mašková
326 909 371
petra.maskova@brandysko.cz

Datum:

2.7.2018

Paní
Lenka Křivánková
Bělomlýnská 807/34
196 00 Praha 9 - Čakovice

Rozhodnutí
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav,
jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných
účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě
žádosti paní Lenky Křivánkové, nar. 20.7.1952, bytem Bělomlýnská 807/34, 196 00 Praha 9 –
Čakovice, kontaktní os. Pavel Křivánek (dále jen „žadatel“) podané dne 6.6.2018 ve věci
povolení zvláštního užívání silnice III/0093 (p.č. 366 a 388/1) v k.ú. Zlonín, její úplné uzavírky
a nařízení objízdné trasy z důvodu provádění stavebních prací - budování IS – vodovod,
kanalizace, plyn, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace, v rámci realizace stavby: „Nový
Zlonín – budování IS pro p.č. 319/5, 319/4, 321/8, 367/5, 325/2“, rozhodl takto:
I.

Povoluje dle ust. § 25 odst. (6), písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích,
zvláštní užívání komunikace silnice III/0093 v k.ú. Zlonín z důvodu provádění
stavebních prací.

II.

Povoluje dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku silnice
III/0093, v Obci Zlonín, od kapličky cca 22m směrem na Čakovičky v k.ú. Zlonín.

III.

Nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě II. výroku tohoto
rozhodnutí,
se stanovenou objízdnou trasou: v obci Zlonín od křižovatky komunikací č. III/0093 a
III/0094 po komunikaci č. III/0094 až po křižovatku s komunikací č. III/2443 a následně
po komunikaci č. III/2443 přes obec Nová Ves a dále do obce Čakovičky ke křižovatce
s komunikací č. III/0093, a to obousměrně pro veškerý provoz.

Termín provádění stavebních prací a uzavírky:
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Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:
1.

Uspořádání podzemního vedení bude v souladu s ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení.

2.

Budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím souhlasu ke zvláštnímu užívání
pozemní komunikace a její uzavírce KSÚS č. 170/2018, Policie ČR Krajské ředitelství SK,
DI Praha-venkov-východ č. j.: KRPS-202874-1/ČJ-2018-011506 ze dne 2.7.2018.

3.

Dotčený úsek silnice III/0093 smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.
Zhotovitel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.

4.

Uzavírka i objížďka musí být označena dopravními značkami v souladu se Stanovením
přechodné úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy jako Opatření obecné
povahy pod č.j. OD-52118/2018-MASPE ze dne 2.7.2018. Po celou dobu uzavírky bude
dopravní značení udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a
objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.

5.

Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí.

6.

V případě vzniku dopravních komplikací zajistí zhotovitel řízení dopravy za pomoci
dostatečného počtu pověřených osob, vybavených a označených dle TP 66 – Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

7.

Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a komunikace
bude uvedena do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a
objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.

8.

Autobusová linková doprava: uzavřeným úsekem projíždí linka PID č. 656, linka bude po
dobu uzavírky odkloněna po komunikacích č. I/9, č. III/0093, č. III/0094, č. III/2443, č.
III/2447, MK okolo OÚ Nová Ves a zpět na komunikaci č. III/2443. Žadatel musí dodržet
veškeré podmínky v předchozím souhlasu ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a
její uzavírce OPD/468/18/KB ze dne 8.6.2018. Zejména:
a. Po dobu uzavírky bude pro linku 656 bez náhrady zrušena zastávka Čakovičky
b. Provizorní zastávky nebudou po dobu uzavírky zřízeny

9.

Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.

10. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné
na silnici v souvislosti s tímto rozhodnutím.
11. Zhotovitel stavby bude společnost IS spol. s r.o., Květnová 3, 250 70 Odolena Voda.
12. Za organizování a zabezpečení akce a dodržování stanovených podmínek zodpovídá za
zhotovitele pan Rostislav Bílek, T.: 603 829 278.
13. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a objížďce způsobem v místě obvyklým.
14. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám
pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
15. Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25 odst. 3
zákona o pozemních komunikacích, vydané povolení. Nepovolené zvláštní užívání a
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nedodržení podmínek v rozhodnutí je skutkovou podstatou správního deliktu, za který
bude uložena pokuta.
16. Stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
 Lenka Křivánková, Bělomlýnská 807/34, Praha 9

Odůvodnění
Dne 6.6.2018 obdržel MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště
Stará Boleslav žádost žadatele o povolení zvláštního užívání silnici III/0093, povolení úplné
uzavírky uvedené komunikace z důvodu provádění stavebních prací a stanovení přechodné
úpravy provozu během této uzavírky.
Odbor dopravy svým přípisem č.j.: OD-52763/2018-MASPE ze dne 13.6.2018 nařídil ve věci
ústní jednání na den 28.6.2018 s místem konání u OÚ Zlonín. Při jednání žádost posoudil dle
předložených dokumentů, předchozího souhlasu správce silnice III/0093 KSÚS ke zvláštnímu
užívání komunikací č. 170/2018, souhlasu Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkovvýchod č.j.K KRPS-202874-1/2018-011506 ze dne 2.7.2018, vyjádření ROPID a situace DIO.
Žádost byla současně projednána s dotčenými obcemi. Na jednání byly přijaty závěry, které
jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí. Odbor dopravy MěÚ Neratovice vyslovil
souhlas, jako dotčený orgán, s vydáním stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce
komunikací č. III/0093 a č. III/2443 v k.ú. Čakovičky zdejším silničním správním úřadem.
Z jednání byl pořízen protokol pod č.j.: OD-57194/2018-MASPE a založen do spisu.
Jelikož byly předloženy zákonem požadované náležitosti a nebyly shledány důvody žádosti
nevyhovět, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení odvolání ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím podání u
Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará
Boleslav, Mariánské náměstí 28, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích, v platném znění).
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám
ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem
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výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace
naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/.

[otisk úředního razítka]
Digitálně podepsáno
Jméno: Petra Mašková
Datum: 03.07.2018
10:07:06

Ing. Emil VEVERKA
Samostatný odborný referent
Odboru Dopravy
Podle položky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, byl stanoven
správní poplatek ve výši 500,- Kč a byl uhrazen dne 11.6.2018.
Obdrží:
- Lenka Křivánková, Bělomlýnská 807/34, 196 00 Praha 9 - Čakovice
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IDDS: a6ejgmx
- Obec Zlonín, p.č. 8, 250 64 Zlonín; IDDS: a9mak6v
- Obec Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky; IDDS: hy2b5tw
- Obec Nová Ves, p.č. 12, 250 63 Nová Ves; IDDS: vkfbymg
Dotčené orgány státní správy:
- Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ, Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9Vinoř; IDDS: 2dtai5u
- MěÚ Neratovice, odbor dopravy; IDDS: 45qb68g
Na vědomí:
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1 – emailem
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