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ROZHODNUTÍ 
 
Společnost Demont Servis s. r. o., Tovární 1B, Brno 643 00,  IČ: 255 07613 zastoupená firmou SEDOZ 
DZ s. r. o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, IČ: 24218537 požádala dne 24. 9. 2020 o povolení 
úplné uzavírky části ulice Krále Jiřího a ul. Cukrovarské v Českém Brodě v úseku cca 110 m podél 
stávajícího cukrovaru z důvodu demolice cukrovaru. 
MěÚ Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 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: 
 
 

Uzavírka místní komunikace 
 
Krále Jiřího a ul. Cukrovarské v Českém Brodě se povoluje za dodržení dále stanovených 
podmínek v následujícím rozsahu a době: 
 
Druh uzavírky: úplná, dlouhodobá 
 
Rozsah uzavírky: ul. Krále Jiřího podél stávajícího cukrovaru, cca 110 m 
 
Důvod uzavírky: demolice cukrovaru 
 
Doba uzavírky: 19. 10. 2020 – 02. 11. 2020 
 
Délka uzavírky: 110 m 
 
Délka objízdné trasy: 1 600 m 
 
Odpovědná osoba: Magda Kovářová, tel. 602 506 676, Demont Servis s. r. o Tovární 1B, Brno 643 00  
 
Objížďková trasa:  
- směr do Liblic - ve směru od ul. Jana Kouly pokračovat po sil. č. II/272 ke křižovatce se sil. č. II/330, 
odbočit doprava na sil. č. II/330 (ul. Klučovská), pokračovat ke křižovatce se sil. č. III/3301 a odbočit 
vpravo (ul. Za Drahou) 
- z Liblic směr nádraží ČD – po sil. č. III/3301(ul. Za Drahou) na křižovatku se sil. č. II/330 odbočit 
vlevo a pokračovat po sil. č. II/330 (ul. Klučovská) na křižovatku si sil. č. II/272, odbočit vlevo (ul. 
Zborovská) na křižovatku s ul. Krále Jiřího a odbočit vlevo 
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Podmínky povolení uzavírky: 
1. Osazení dopravního značení zajistí žadatel o uzavírku. Žadatel zodpovídá za stanovené dopravní 
značení a jeho případnou obnovu po celou dobu trvání uzavírky místních komunikací. Stávající 
dopravní značky, které by byly v rozporu s navrženým dopravním režimem, budou zakryty. 
2. Náhrada případných škod vzniklých v rámci objízdné trasy se uskuteční na náklady žadatele o 
uzavírku (ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích). 
3. Uzavírkou místních komunikací ul. Krále Jiřího a Cukrovarská bude dotčena pravidelná autobusová 
doprava linek 426, 435, 662 PID. 
Linky budou vedeny následovně: 
- směr od Liblic k železniční stanici: - linky 426, 435, 662 PID (a v důsledku kombinace se současně 
probíhající uzavírkou ul. Jana Kouly i linky 422, 659 a 660 PID)-sil. č. III/3301-přímo sil. č. III/3301-vlevo 
sil. č. II/330-vlevo sil. č. II/272-vlevo MK Krále Jiřího-průjezd AO Český Brod, žel. st.- otočením zpět MK 
Krále Jiřího 
- směr od železniční stanice do Liblic: - linky 426, 435, 662-MK Krále Jiřího – průjezd AO Český Brod, 
žel. st. – otočením zpět MK Krále Jiřího – vpravo sil. č. II/272 – vpravo sil. č. II/330 – vpravo sil. č. 
III/3301 – přímo sil. č. III/3301 
Zastávky: 
„Český Brod, Liblice, Vodárna“ – oba směry – zrušena bez náhrady (zhotovitel je povinen prověřit 
přemístění na sil. č. III/3301 jižně od křižovatky MK Cukrovarská vč. vybudování provizorního 
panelového nástupiště délky 12 m v obou směrech). 
Demolice cukrovaru nesmí v žádném případě začít před skončením uzavírky ul. Zborovská, 
protože m. j. i úsekem ul. Zborovské mezi křížením s ul. Krále Jiřího a Klučovskou, bude v době 
uzavírky ul. Krále Jiřího a Cukrovarské vedena jediná akceptovatelná objízdná trasa mezi 
Liblicemi a Českým Brodem! 
Pokud by došlo ke změně termínu nebo rozsahu uzavírky, je nutné neprodleně informovat ROPID na 
tel. 234704511, e-mail: ropid@ropid.cz minimálně 3 až 5 pracovních dní předem. 
4. Město Český Brod zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou místní komunikace v místě 
způsobem obvyklým. 
5. Uzavírka bude označena dle § 39 odst. 3 vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. 
6. Uzavírka místních komunikací ul. Krále Jiřího a ul. Cukrovarská bude provedena za přechodné 
úpravy dopravního značení stanovené zdejším odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod dne 1. 10. 
2020 pod č. j. MUCB 49486/2020. 
7. Odbor dopravy a OŽÚ  MěÚ Český Brod si vyhrazuje právo stanovené podmínky pozměnit nebo 
doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem. 
 8. Po skončení akce, nejdéle však po stanoveném termínu pro povolení uzavírky, bude obnoveno    
 původní dopravní značení. 
 
Účastníci řízení: 
Demont Servis s. r. o., Tovární 1B, Brno 643 00 
zast. f. SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň  
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 

 
 

Odůvodnění 
 
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky místní komunikace ul. Krále Jiřího a ul. Cukrovarská 
v Českém Brodě z důvodu demolice cukrovaru obsahuje potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečnění akce nelze provést bez uzavírky výše 
uvedených místních komunikací, povolovací orgán žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku 
uvedeno. 
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Poučení o odvolání 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a 
OŽÚ 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. 
 
 
 
Otisk úředního razítka                                                           Ing. Jana Vejvodová v. r. 
                                                                                              oprávněná úřední osoba 
 
                                                                                               
Obdrží: 
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
 SEDOZ DZ s. r. o., Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň  
 
 
Na vědomí: 
Technické služby města Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01 
Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16 
HZS Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02 
Zdravotní záchranná služba Český  Brod, Žižkova ul., Český Brod, 282 01 
Městská policie Český Brod, 282 01 

     KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21  
Ropid, Rytířská 10, Praha 1, 110 00 
ČSAD Polkost s.r.o., nám. Smiřických 16, Kostelec nad Č.Lesy, 281 63 
Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o., Polepská 867, Kolín, 280 02 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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