
Městský úřad Český Brod 
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Oprávněná úřední osoba; Katrnoška 
Tel.; 321 612 196 
Fax. 321 612 203 

PORR a.s. 
Dubečská 3238/36 
Praha 10 
100 00 

ROZHODNUTÍ 
Společnost PORR a.s. Dubečská 3238/36, Praha 10, 100 00, IČ 430  05 560, zast. 3K 

značky s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, 251 01, IČ 250 56 271, požádala dne 21.11 2018 o 
povolení uzavírky silnice č. 11/330 a 111/3301 z důvodu opravy povrchu silníce. 

Odbor dopravy a O Ž Ú  f\/lěÚ Český Brod, jako příslušný sílníční správní úřad dle § 4 0  
odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve  znění pozdějších 
předpisů, po projednání a posouzení žádosti rozhodl podle § 2 4  odst. 2 silničního zákona a § 
39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon 
provádí, takto; 

Uzav í rka  s i ln íce  č .  11/330 a 111/3301 v Česí<ém B r o d ě  a L ib l íc ích 

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

1) Druli uzavírl^y: sil.č. 11/330 částečná, dlouhodobá 
sil.č. 111/3301 úplná, dlouhodobá 

2) Rozsali uzavírky: silnice č. 11/330 v km staničení cca od 1 .080-  1.390 
silnice č. 111/3301 v km staničení cca od 0,000 - 0,280 

3 )  Důvod uzavírky: oprava povrchu silnice 

4)  Déll^a uzav í rky  : silnice č. 11/330 cca 310m 
silnice č. 111/3301 cca 280m 

5) Délka objízdné trasy : cca 4,5 km 

6) Termín uzavírky: sil. č. 11/330 od 4.12. 2018 do 21,12.2018 
sil. č. 111/3301 od  4.12. 2018 do 12.12. 2018 

7) Objízdná trasa  : j e  vedena po sil. č. 11/330 do Českého Brodu, zde na křižovatce se 
silnicí č. 11/272 odbočit vlevo a pokračovat po této komunikaci (ulicí Jana Kouly) na 
křižovatku se  silnicí č. 111/1131, zde odbočit vlevo a po silnici č. 111/1131 pokračovat až na 
křižovatku se  silnicí č. 111/3303. zde odbočit vlevo po této silnici pokračovat do Liblic, zde 
na křižovatce se silnicí č. 111/3302 odbočit vlevo a pokračovat směr střed obce na křiž. sil. 
111/3301. 
Objízdná trasa j e  obousměrná. 

8) Podmínky povolení uzavírkv: 



• 
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a) Žadatel o uzavírku zajistí osazení prísiušnétio d.z. a bude za  něj po celou dobu uzavírky 
zodpovídat. Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu s navrženým dopravním 
režimem, budou zakryty. 

b) Odpovědná osoba za  uzavírku j e  p. Pavel Pálek, f. PORR a.s. Dubečská 3238/36, Praha 
10,100 00., tel. 602239026. 

c) Po celou dobu trvání uzavírky bude umožněn všem vozidlům vjezd a výjezd ze  sil.č. 
11/330 do a z ulice Za Drahou v Českém Brodě. 

d) Náhrada případných škod vzniklých v rámci objízdné trasy se  uskuteční na náklady 
žadatele o uzavírku a objížďku (ustanovení § 24 odst.6 zákona o pozemních 
komunikacích). 

e) Odbor dopravy a OŽÚ MéÚ Český Brod si vyhrazuje právo stanovené podmínky 
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem. 

f) Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel 
zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených 
uzavírkou, rovněž bude umožněn a dohodnut režim přístupu k provozovnám a 
jednotlivým podnikatelským subjektům lokalizovaných v úseku uzavírky. 

g) Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem vozidlům 
HZS a záchranné síužby. Musí být zachována šířka průjezdního úseku sil.č. 11/330 
minimálně 3m pro zajištění zimní údržby. 

h) Částečnou uzavírkou sil.č. 11/330 a úplnou uzavírkou sil.č. 111/3301 nebude dotčena 
hromadná autobusová doprava. 

ch) Město Český Brod zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou komunikace v 
místě způsobem obvyklým. 

i) Uzavírka silnic č. 11/330 a 111/3301 bude provedena za přechodné úpravy dopravního 
značení stanovené odborem dopravy a O Ž Ú  MěÚ Český Brod dne 28.11. 2018 pod č.j. 
MUCB 76302/2018/Ka. 

j) Uzavírka bude označena dle § 39 odst. 3 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se  provádí zákon o 
pozemních komunikacích. 

k) Po uplynutí termínu uzavírky bude obnoveno původní dopravní značení. 

Účastníci řízení; 
PORR a.s, Dubečská 3238/36, Praha 10, 100 00 
zast. 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, 251 01 
KSÚS Středočeského kraje, p.o.. Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21  
Město Český Brod, náměstí Husovo, Český Brod, 282 01 

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky sil. č. 11/330 a 111/3301, obsahuje 
potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
uskutečnění stavebních prací nelze provést 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. 

Odůvodnění 

Poučení o odvolání 

Jiří Katrnoška 
oprávněná úřední oáppa v 
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Obdrži: 
Účastníci řízení: 
PORR a.s, Dubečská 3238/36, Praha 10, 100 00 
zast. 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, 251 01 
KSÚS Středočeského kraje, p o.. Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21 
Město Český Brod, náměstí Husovo, Český Brod, 282 01 
Na vědomí: 
Policie Č R  KŘP Stř.kraje D l  Kolín, Václavská 11, Kolín lit., 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 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů 

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne : 

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 


