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SPIS Č.j.; MUCB 14330/2018 V Českém Brodě dne 14.3. 2018 
Č.j.: MUCB 15963/2018/Ka 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška 
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 

M ě s t o  Č e s k ý  B r o d  
náměstí Husovo 70 
Český Brod 
282 01 

ROZHODNUTÍ 
Město Český Brod, IČ: 235334, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 podalo dne 

6.3.2018 žádost o povolení částečné uzavírky silnice č. 11/113 ul. Jungmannova v Českém 
Brodé z důvodu pořádání pietni akce u domu č.p. 270. 

MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silniční 
správní úřad dle § 4 0  odst. 4 písm a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve  znění pozdějších předpisů, po projednání a posouzení žádosti rozhodl 
podle § 24 odst. 2 silničního zákona a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve  znění pozdějších 
předpisů, kterou se  uvedený zákon provádí, takto: 

u z a v í r k a  s i ln ice  č .  11/113 
ul.  J u n g m a n n o v a  v Č e s k é m  B r o d ě  

se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době: 

1) Druh uzavírky: částečná, krátkodobá 

Rozsah uzavírky: ul. Jungmannova před č.p. 270 

Délka uzavírky: 50m 

Důvod uzavírky: Pietni akce u domu č.p. 270 

2) Doba uzavírky: 24 .  4 .  2 0 1 8  o d  9 .50  - 11 .00  h o d .  

3) Objížďková trasa: není stanovena 

4) Podmínky povolení uzavírky: 

a) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení v souladu se  stanovenou přechodnou 
úpravou d.z., která byla vydána odborem dopravy a obecního živnostenského úřadu 
lyiěÚ Český Brod dne 14.3. 2018 pod č.j. MUCB 15964/2018/Ka. 

b) Žadatel zodpovídá za  stanovené dopravní značení a jeho případnou obnovu po celou 
dobu uzavírky komunikace. Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu 
s navrženým dopravním režimem, budou zakryty. 
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c) Po dobu částečné uzavírky nebude omezen průjezd složek vozidel Hasičského 
záchranného sboru a zdravotní záchranné služby. 

d) Odpovědnou osobou j e  p. Petra Ištvániková, 
Český Brod, tel. 

5) Uzavírkou komunikace nebude dotčena pravidelná autobusová doprava. 
6) Po skončení stavebních prací, nejdéle však po stanoveném termínu pro povolení 

částečné uzavírky komunikace, bude obnoveno původní dopravní značení. 

Účastníci řízení: 
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje. Zborovská 11, Praha 5, 150 21 

Vzhledem k tomu, že  žádost o povolení částečné uzavírky sil.č. 11/113 ul. Jungmannova 
v Českém Brodě, obsahuje potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č, 104/1997 Sb., ve  znění 
pozdějších předpisů a akci nelze uskutečnit bez uzavírky výše uvedené komunikace, 
povolovací orgán žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak j e  ve výroku uvedeno. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do  15-ti dnů ode dne doručení ke  Krajskému 
úřadu Středočeského kraje. Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího 
odboru dopravy a O Ž Ú  MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01. 
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve  znění pozdějších 
předpisů, nemá případné odvolání odkladný účinek. 

Dále obdrží: 
Účastníci řízení: 
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21  
Na vědomí: 
Technické služby města Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01 
Policie Č R  KŘP Střed.kraje Dl  Kolín, Václavská 11, Kolín l i l ,  280 16 
HZS Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02 
Zdravotní záchranná služba, Žižkova ul.. Český Brod, 282 01 
Městská policie Český Brod, 282 01 

Odůvodnění 

Poučení o odvolání 

Jiří Katrnoška 
oprávněná úřední oso 



Městský úřad Český Brod 
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
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SPIS Č.j.. MUCB 14333/2018 V Českém Brodě dne 14.3, 2018 
Č.j.: MUCB 15965/2018/Ka 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška 
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 

Město Český Brod 
náměstí Husovo 70 
Český Brod 
282 01 

ROZHODNUTÍ 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecni živnostenský úřad, jako příslušný 

silniční správní úřad dle § 4 0  odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve  znění pozdějších předpisů, posoudil žádost Města Český Brod, IČ 
00235334, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 ze  dne 6. 3. 2018 a po předchozím 
souhlasu vlastníka komunikace Středočeský kraj zastoupeného Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje, p.o., a souhlasu Policie ČR KŘP Střed, kraje Dl Kolín, vydává 
podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve  znění pozdějších předpisů 

povolení 
zvláštního užívání silnice 

stanovené § 25 odst. 6 písm. e) výše citovaného zákona, pro pořádání sportovních, 
kulturních, zábavních a podobných akcí, jestliže by j imi mohla být ohrožena bezpečnost a 
plynulost silničního provozu. 

Důvod : pietni akce u č.p. 270 

Silnice č . :  11/113- ul. Jungmannova v Českém Brodě 

Žadatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 

Odpovědná osoba:  za průběh zvláštního užívání j e  zodpovědná p. Petra I š t v á n i k o v á . i Ä I  

Termín zvláštního užívání : 24.4. 2018 od 9.50 do 11.00 hod. 

Zvláštní užívání silnice se  povoluje za  dále uvedených podmínek: 
1) Organizátor zajistí přítomnost městské policie, která bude řídit dopravu a dohlížet na 

dodržování bezpečnosti silničního provozu. Pořadatelská služba bude řádně označena 
reflexními vestami. 

2) Po skončení akce bude komunikace uvedena do náležitého pořádku, případné znečištění 
silnice musí být neprodleně odstraněno. 

3) Při akce bude zachovám průjezdný minimálně jeden jízdní pruh. 
4) Akce bude uskutečněna za  částečné uzavírky sil.č. 11/113 ul. Jungmannova v Českém 

Brodě na kterou bylo vydáno odborem dopravy a obecním živnostenským úřadem MěÚ 
Český Brod rozhodnutí o uzavírce dne 14. 3, 2018 pod č.j. MUCB 15963/2018/Ka a za 
přechodné úpravy dopravního značení stanovené zdejším odborem dopravy a O Ž Ú  MěÚ 

Český Brod dne 14.3 .2018 pod č. j. MUCB 15964/2018/Ka. 



Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 

Odůvodnění 

Povolovací orgán přezkoumal předloženou žádost a jelikož zjistil, ž e  pietni akci v ulici 
Jungmannova v Českém Brodě, nelze uskutečnit bez užití silnice č.l l/113 a jelikož dále 
zjistil, že  její realizací nebudou nepřiměřeně dotčena práva a zájmy zúčastněných stran, 
rozhodl jako silniční správní úřad ve  smyslu § 4 0  odst. 4 pism.a) zákona č. 13/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů tak, jak j e  uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do  15-ti dnů ode dne doručení ke  Krajskému 
úřadu Středočeského kraje. Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího 
odboru dopravy a O Ž Ú  MělJ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01. 

Jiří Katrnoška 
oprávněná ú 

Dále obdrží: 
Účastníci řízení: 
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21  
Na vědomí: 
Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01 
Policie ČR KŘP Střed, kraje Dl  Kolín, Václavská 11, Kolín lil, 280 16 
Ostatní: 
MěÚ Český Brod, finanční odbor, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
Městská policie Český Brod 

V souladu se zákonem č, 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve  znění pozdějších 
předpisů nepodléhá toto rozhodnutí správnímu poplatku. 


	Rozhodnuti_180314
	Rozhodnuti_180314_vlpovelenisilnice

