Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j.: MUCB 17541/2017/OD/Ka
SPIS č.j.: MUCB 16505/2017
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 2. 3. 2017

KOSOGAS-inženýring s.r.o.
Říčanská 1754
Říčany
251 01

ROZHODNUTÍ
Městský úřad 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, posoudil žádost f. Kosogass-inženýring s.r.o, IČ 165 55 732, Říčanská
1754, Říčany 251 01 dne 28. 2. 2017 a po předchozím souhlasu vlastníka místní
komunikace (Město Český Brod) zastoupeného Technickými službami Český Brod, a Policie
ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín, vydává podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

povolení
zvláštního užívání místní komunikace
stanovené § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 výše citovaného zákona, na užití silničního pozemku
pro provádění stavebních prací:
Stavební práce: rekonstrukce plynovodu a přípojek plynu Masarykova
Způsob uložení: otevřené výkopy a podvrty v tělese místních komunikací
Místní komunikace: Český Brod – Masarykova, Tyršova, Kollárova, Komenského
Žadatel: Kosogass-inženýring s.r.o, IČ 165 55 732, Říčanská 1754, Říčany 251 01
Odpovědná osoba: za průběh zvláštního užívání je zodpovědný p. Tomáš Hrdina, dat.nar.
18. 8.1989, Hunotvická 32,Chomutovice, Říčany 251 01
Termín zvláštního užívání MK: od data nabytí právní moci rozhodnutí – 15. 9. 2017 vč.
uvedení povrchu komunikací do původního stavu
Zvláštní užívání místních komunikací (dále jen „MK“) pro provádění stavebních prací se
povoluje za dále uvedených podmínek:
1) Rekonstrukce plynovodu a přípojek plynu bude provedena při otevřený výkopech a
podvrty v tělese místních komunikací v místech dle předložených situačních plánků, které
zhotovitel předá Technickým službám Český Brod ke kontrole a úschově.
2) Příčný přechod křižovatky ulic Masarykova, Kollárova, Komenského bude probíhat
otevřeným výkopem vždy pouze v jedné polovině vozovky, druhá část zůstane
průjezdná. V tělese místních komunikací bude zařízení uloženo v hloubce dle platné
ČSN.

-23) Zhotovitel bude zodpovídat za řádné zabezpečení stability výkopů (pažení apod.).
4) Po uložení zařízení budou výkopy po vrstvách řádně zhutněny (na zásyp výkopů nesmí
být použita vytěžená zemina) a povrch komunikací bude uveden do původního stavu dle
podmínek stanovených Technických služeb Český Brod dne 11.2.2017 pod č.j. TS
5/2017.
5) Konečná úprava musí být provedena tak, aby byla zajištěna a obnovena původní
vlastnost konstrukce vozovky a chodníků a to jak z hlediska únosnosti, tak i z hlediska
povrchových vlastností (rovnost, drsnost).
6) Práce provedeny za uzavírky místních komunikací, na kterou vydal zdejší odbor
dopravy MěÚ Český Brod rozhodnutí dne 2.3. 2017 pod č.j. MUCB 17521/2017/OD/Ka.
7) Prováděním stavebních prací nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu na
dotčených komunikacích.
8) Po celou dobu povoleného zvláštního užívání bude zajištěn přístup pro obyvatele výše
uvedených ulic a vjezd na jejich pozemky. Vlastníci sousedních pozemků budou
stavebníkem v předstihu informování o záborech komunikací. Po celou dobu platnosti
tohoto povolení bude zajištěn a zabezpečen bezproblémový výjezd techniky z objektu
HSZ v Tyršově ulici. Dále musí být umožněn a zabezpečen svoz směsného odpadu a
bioodpadu dle požadovaného rozsahu.
9) Výkopy budou zabezpečeny zábranami, plastovými ploty nebo páskami a budou za
snížené viditelnosti osvětleny. V případě potřeby
budou přes
výkopy umístěny
přechodové můstky.
10) Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeno nebo přerušeno odvodňovací zařízení MK a případné znečištění okolní silniční sítě musí být neprodleně odstraněno.
11) Před zahájením stavebních prací v tělese komunikací dojde k protokolárnímu předání
mezi zhotovitelem stavby a Technickými službami Český Brod a po ukončení stavebních
prací budou komunikace protokolárně předány příslušnému správci zpět.
12) Za závady a škody vzniklé v důsledku Vámi prováděných prací, zejména vlivem sesedání
výkopů, budete odpovídat po dobu stanovenou správcem komunikace.
13) Z důvodu silničního provozu nebo údržby silničního tělesa nemohou být na budovaném
zařízení uplatňovány jakékoli náhrady škod.
Účastníci řízení:
Kosogass-inženýring s.r.o, IČ 165 55 732, Říčanská 1754, Říčany 251 01
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

Odůvodnění
Povolovací orgán přezkoumal předloženou žádost a dospěl k přesvědčení, že
provedením stavebních prací při kterém dochází k dočasnému záboru pozemku místní
komunikace v rámci rekonstrukce plynovodu a domovních přípojek nebudou nepřiměřeně
dotčena práva a zájmy zúčastněných stran. Z tohoto důvodu žádosti vyhovuje a rozhodl
jako silniční správní úřad ve smyslu § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat 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 OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český
Brod, 282 01.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

-3Dále obdrží:
Účastníci řízení:
Kosogass-inženýring s.r.o, Říčanská 1754, Říčany 251 01
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
Na vědomí:
Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III 280 16
Ostatní:
MěÚ Český Brod, finanční odbor, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
Městská policie Český Brod
Toto rozhodnutí podléhá v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku za zvláštní užívání MK, a to ve výši 500,Kč, který byl uhrazen již před jeho vydáním.
O vyměření místního poplatku za užívání veřejného prostranství si požádejte na
finančním odboru MěÚ Český Brod.

