Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
podatelna: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3
ODBOR DOPRAVY, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše číslo jednací:
OD-60789/2017-MRSJI
Naše spisová značka: OD-14495/2017-MRSJI/1
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

J.Mrskoš
221621507
jiri.mrskos@brandysko.cz

ČEPRO, a.s.
IČ 60193531
Dělnická 12
170 04 Praha 7

V Praze dne 2.8.2017

280.8 S/5

ROZHODNUTÍ Č. 144
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Pracoviště Praha 3, odbor dopravy, jako příslušný
silniční správní úřad ve věcech silnic, podle ust. § 40 odst. 4), písm. a), zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s vyjádření Krajské správy a údrţby silnic
Středočeského kraje, přísp.org., Praha 5 (dále jen KSÚS), vyjádření č.j.: 463/2017/KSÚS/MHT/KO
ze dne 24.1.2017, které je součástí Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene registrační
číslo 2016/2203/00066001/MH/SCH/BS uzavřené mezi vlastníkem komunikace č. III/2427
Středočeským krajem a ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7, a v souladu s vyjádřením
Policie ČR, DI Praha venkov-východ, krajské ředitelství č.j.: KRPS-2236-1/ČJ-2017-011506 ze dne
14.7.2017, rozhodl podle ust. § 25 odst. 6), písm. c) a d) a § 24 odst. 2) zákona o pozemních
komunikacích takto:
Ţádosti společnosti ČEPRO, a.s., IČ 60193531, Dělnická 12, 170 04 Praha 7, kterou na základě plné
moci zastupuje společnost INPRO Moravia, s.r.o., IČ 26225557, se sídlem Topolová 1510, 768 61
Bystřice pod Hostýnem a která byla podána u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště
Praha 3 dne 24.7.2017 se vyhovuje a MěÚ Brandýs n./L.-Stará Boleslav, odbor dopravy
povoluje

zvláš tní

užívání včetně
silnice

uzavírky

a o bjízdné

trasy

č. III/2427 – ul. Hoštická, pozemek p.č. 377 v k.ú. Klíčany, z důvodu uloţení inţenýrských
sítí a provádění stavebních prací při realizaci opravy vedení produktovodu DN 200 Kralupy-Mstětice.
oprava produktovodu DN 200 200 Kralupy nad Vltavou
k.ú. Klíčany, pozemek p.č. 377
INPRO Moravia, s.r.o., Topolová 1510, 76861 Bystřice pod Hostýnem,
IČ 26225557
p. Miroslav Pospíšil, tel.č. 606721142
Odpovědný pracovník:
ČEPRO, Dělnická 12, 170 04 Praha 7
Investor stavby:
15.8.2017-31.8.2017
Termín provádění prací:
Uzavírka silnice č. III/2427: 15.8.2017-31.8.2017
od křiţovatky komunikací č. III/2427-II/608 po komunikaci č. II/608 ke
Objízdná trasa:
křiţovatce komunikací č. II/608-III/24219, dále doprava po komunikaci
č. III/24219 směr Klecany-Drasty-Vodochody, obousměrně
Dopravní opatření: Realizace stavby si vyţádá dopravní omezení pro osobní a nákladní dopravu. MěÚ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, 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
Digitálně podepsal Jiří Mrskoš
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona a na základě písemného
Datum: 03.08.2017 08:15:08 +02:00
Stavba:
V místě:
Dodavatel stavby:

stanoviska Policie ČR, DI Praha venkov-východ, č.j.: KRPS-223682-1/ČJ-2017011506 a odsouhlaseného DIO, stanovuje tímto přechodnou úpravu silničního
provozu na III/2427 a přiloţené situace s vyznačením objíţďky z důvodu uzavírky
opravy vedení produktovodu DN 200 Kralupy-Mstětice.

Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:
1.

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

2.

Respektování podmínek vstupu do komunikace č. III/2427 dle vyjádření KSÚS Středočeského
kraje, Praha 5 č.j.: 463/2017/KSÚS/MHT/KOS ze dne 24.1.2017.

3.

Při provádění stavby je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4.

Po dobu 60 měsíců je investor povinen zabezpečovat průběţně bez prodlení odstraňování závad
vzniklých z důvodu provedených stavebních prací.

5.

Před zahájením prací na komunikaci bude staveniště protokolárně předáno KSÚS Středočeského
kraje, Praha 5.

6.

Po dokončení uloţení vedení bude správce pozemní komunikace, tj. KSÚS Středočeského kraje,
Praha 5, poţádán o kontrolu stavu silničního pozemku, jeho příslušenství.

7.

Výkopový materiál nesmí být skladován na tělese přilehlých silnic a nesmí docházet ke
znečišťování a poškozování těchto přilehlých komunikacích. Případné znečištění je povinen ten,
kdo jej způsobí neprodleně bez průtahů odstranit, jinak se vystavuje postihu.

8.

Přechodná úprava provozu na výše uvedených silnicích je stanovena naším odborem podle § 77
odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v dopravním
opatření.

9.

Dopravní značení musí být reflexní, bude instalováno odbornou firmou na náklady investora a
dle předloţeného DIO, bude průběţně kontrolováno, případně doplněno. Po skončení prací bude
odstraněno.

Při nesplnění podmínek rozhodnutí můţe silniční správní úřad vydané povolení omezit nebo
zrušit, a to na základě § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 24.7.2017 obdrţel MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, ţádost
společnosti ČEPRO, a.s., IČ 60193531, Dělnická 12, 170 04 Praha 7, kterou na základě plné moci
zastupuje společnost INPRO Moravia, s.r.o., IČ 26225557, se sídlem Topolová 1510, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem o vydání povolení zvláštního uţívání komunikace č. III/2427 z důvodu uloţení
inţenýrských sítí, provádění stavebních prací a úplné uzavírky při realizaci opravy vedení
produktovodu DN 200 Kralupy-Mstětice. Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, pracoviště Praha 3 na základě předloţených dokumentů posoudil – vyjádření KSÚS č.j.
463/2017/KSÚS/MHT/KOS ze dne 24.1.2017, které je součástí Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene registrační číslo 2016/2203/00066001/MH/SCH/BS, vyjádření Policie ČR, DI Praha
venkov-východ č.j. KRPS-223682-1/ČJ-2017-011506 ze dne 14.7.2017, situace s vyznačenou
uzavírkou a trasou objíţďky a zakresleným DIO odsouhlaseným Policií ČR, DI Praha venkov-východ
č.j.: KRPS-231/ČJ-2006-07. Uzavírka byla projednána s dotčenými obcemi, tj. obec Nová Ves,
vlastníkem komunikací, dopravním úřadem a dopravci. Zmíněné dotčené orgány s uzavírkou a
navrhovanou trasou souhlasily.
Jelikoţ byly předloţeny zákonem poţadované náleţitosti a nebyly shledány důvody ţádosti
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, Praha 5 prostřednictvím podání u Městského úřadu Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, odbor dopravy, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ustanovení § 24 odst. 4) zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.

Ing. Milena Pávová, v.r.
vedoucí odboru dopravy

(otisk úředního razítka)

Účastníci řízení:
- adresát
- KSÚS Středočeského kraje, Praha 5
Dotčené orgány:
- Policie ČR, DI Praha venkov-východ
Na vědomí:
- SÚ Odolena Voda
- obec Klíčany
- obec Vodochody
- město Klecany
- obec Větrušice
- HZS Středočeského kraje, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav
- Správa vojenské přepravy, Komenského 224, 500 01 Hradec Králové
- Pragomedika plus, a.s., Štefánikova 415/2, 251 01 Říčany
- Zdravotnická záchranná sluţba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Podle poloţky 36 písm. a) zákona č. 634/2005 Sb., o správních poplatcích, byl stanoven správní poplatek ve výši
1000,-Kč a byl uhrazen dne 2.8.2017.

