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Rozhodnutí 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle 
ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, rozhodl v řízení                        
o žádosti, kterou podala dne 19.5.2021 Obec Nová Ves, se sídlem OÚ Nová Ves čp. 12, Mratín,                  
IČ: 00240532 (dále jen „žadatel“), ve věci povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a povolení 
její uzavírky a objížďky z důvodu pořádání kulturní akce s názvem: „Novoveská pouť 2021“,  t a k t o :   
 
I. podle ust. § 25 odst. (6), písm. e), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, povoluje  
zvláštní užívání silnice č. III/2447 v k.ú. Nová Ves u Prahy, Praha - východ, z důvodů pořádání 
kulturní akce: „Novoveská pouť 2021“, a to s uzavírkou provozu na dotčené pozemní komunikaci,               
při které bude použito přechodné dopravní značení, popř. dopravní zařízení. Termín zvláštního 
užívání je povolen od 3.7.2021 (10,00 hodin) do 4.7.2021 (24,00 hodin).  
 
 

II. podle ust. § 24, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, povoluje                                          
úplnou uzavírku silnice č. III/2447 v k.ú. Nová Ves u Prahy, Praha - východ v úseku od křížení                     
se silnicí č. III/2443 po křížení se silnicí č. III/2446. Termín uzavírky je povolen od 3.7.2021                       
(10,00 hodin) do 4.7.2021 (24,00 hodin).    
 
 

III. podle ust. § 24, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nařizuje                                        
objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku silnice č. III/2447 v k.ú. Nová Ves u Prahy (pro daný úsek)              
se stanovením objízdné trasy, která bude vedena po silnicích č. III/2443 na Čakovičky                                    
a silnici č. III/0093 na II/101 Jiřice, ze které se odbočí na III/2447 zpět do Nové Vsi. Další trasa                         
je vedena po silnici č. III/2443 do Mratína, dále po II/244 ze které se odbočí na III/2446 zpět                             
do Nové Vsi. 
 
 

Objízdné trasy a dopravní značení budou v souladu s dopravně inženýrským opatřením - DIO, 
schváleným dne 26.5.2021 Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, DI, Územním odborem                   
Praha venkov - VÝCHOD, č.j. KRPS-116866-1/ČJ-2021-011506. DIO je součásti stanovení přechodné 
úpravy provozu. 
 
 
 
 
 

Název akce: 
ZUK a uzavírka v místě: 
Objížďka v místě: 
Osoba odpovědná za DZ: 
Organizátor akce: 
Termín akce a uzavírky: 
Dopravní opatření: 

„Novoveská pouť 2021“   
silnice č. III/2447 v k.ú. Nová Ves u Prahy 
shodně s DIO 
p. Jiří Melichar, starosta Obce Nová Ves, IČ:00240532, tel. 731585507 
Obec Nová Ves  
od 3.7.2021 (10,00 hodin) do 4.7.2021 (24,00 hodin) 
uzavírka, objížďka – stanovení přechodné úpravy provozu 
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Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek: 

 
 

1. Organizátor akce zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje, ÚO DI Praha venkov - VÝCHOD, k zvláštnímu užívání pozemních komunikací  
a uzavírce pod č.j.- KRPS-116866-1/ČJ-2021-011506 ze dne 26.5.2021 a KSÚS Středočeského kraje 
uvedených ve vyjádření č.j.- 224/2021 ze dne 15.6.2021. 

2. Dotčený úsek silnice smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí.  

3. Uzavírka musí být označena dopravními značkami v souladu se Stanovením přechodné úpravy 
provozu vydaným zdejším odborem dopravy dle DIO. 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. 

4. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením data zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena. 

5. V případě vzniku dopravních komplikací zajistí žadatel řízení dopravy za pomoci dostatečného 
počtu pověřených osob, vybavených a označených dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích, čl. 5.2. 

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

7. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné na silnici 
v souvislosti s tímto rozhodnutím. 

8. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a o objízdné trase způsobem v místě obvyklým.  

9. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na místě akce ke kontrole osobám pověřeným 
výkonem státního dozoru na silnicích. 

 
 
 

 
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu: 
- Obec Nová Ves, IČ: 00240532 (žadatel)  
 
 

 
 

Odůvodnění 
 

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy, obdržel žádost ve věci povolení zvláštního 
užívání pozemní komunikace a povolení její uzavírky a objížďky z důvodu pořádání kulturní akce                   
s názvem: „Novoveská pouť 2021“.  
  
Silniční správní úřad žádost dle doložených podkladů posoudil a povolil zvláštní užívání předmětné 
komunikace, její uzavírku a objížďku.  
 
Ve výroku tohoto rozhodnutí byly stanoveny podmínky platnosti povolení. Silniční správní úřad takto 
rozhodl s ohledem na to, že byly předloženy zákonem požadované náležitosti a úřad neshledal 
důvody žádosti nevyhovět. 
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Poučení 
 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke                   
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání                                      
u Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Mariánské náměstí 28,                       
odbor dopravy, Stará Boleslav. 
 

Odvolání do výroku č. I. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání do výroku č. II. a III. tohoto 
rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

 

Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25, odst. (3), zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydané povolení. Nepovolené zvláštní užívání a nedodržení 
podmínek v rozhodnutí je skutkovou podstatou přestupku, za který bude uložena pokuta. 

 
 
 
 
 
 

-otisk úředního razítka- 

 
 
 
 
 

           Mgr. Bc. Jiří Kenda 
referent silničního hospodářství 

 

 

 

 

Podle položky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl stanoven správní 
poplatek ve výši 100,-Kč. Ten byl uhrazen dne 17.6.2021. 
 
 
 
 
Doručuje se 
 

- Obec Nová Ves 
- Obec Čakovičky 
- Obec Mratín 
- Město Kostelec nad Labem 
- ROPID 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Mnichovo Hradiště  
- Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD, por. Mgr. Lucie Hanousková 
- Lékařská záchranná služba SK – Kladno, Vančurova 1544, Kladno 
- Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno 
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