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Město Český Brod   
náměstí Husovo 70 
Český Brod      
282 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 Města Český Brod, IČ: 235334, náměstí Husovo 70,
Český Brod, 282 01,  ze dne 5. 4. 2017 a vydává podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l e n í 
zvláštního užívání místní komunikace 

stanovené § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Místní komunikace: Český Brod – náměstí Arnošta z Pardubic 

Místo: parkoviště před prodejnou Ason č.p. 16  a plocha před městskou knihovnou č.p. 1  

Důvod: pořádání farmářských trhů  

Odpovědná osoba: za průběh zvláštního užívání místní komunikace je zodpovědný p. Petra 
Straková, nar. 9.5.1972, Komenského 361, Český Brod, 282 01   

Termín zvláštního užívání:  každý pátek od  21.4.2017  do  27.10.2017 

     Zvláštní užívání místní komunikace na náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě se 
povoluje za těchto podmínek: 

1) Konání farmářských trhů se uskuteční na parkovišti před prodejnou f. ASON a na
chodníku před č.p.1. Akcí nesmí dojít k omezení a narušení bezpečnosti silničního
provozu.

2) Prodejní stánky budou umístěny směrem k poště tak, aby jejich umístění
respektovalo bezpečné užívání vyhrazeného cyklistického pruhu.

3) Svislé dopravní značení v místě umístění stánků s označením parkování bude po
dobu konání trhů zakryto.

4) V rámci konání akce nesmí dojít k poškození nebo znečištění komunikace. V případě,
že by se tak stalo musí být zdroj poškození nebo znečištění okamžitě odstraněn.
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5) Po skončení akce bude veřejné prostranství uvedeno do náležitého pořádku. 

  
Účastníci řízení: 
Město Český Brod, náměstí Husovo  70, Český Brod, 282 01 

 

Odůvodnění 
 
      Povolovací orgán přezkoumal předloženou žádost ve věci konání farmářských trhů na 
části náměstí Arnošta z Pardubic v Českém Brodě  a to v úseku parkoviště před prodejnou f. 
ASON a na chodníku před č.p.1 a po posouzení žádosti a projednání s vlastníkem 
komunikace zastoupeného Technickými službami Český Brod zjistil, že nebudou 
nepřiměřeně dotčena práva a zájmy zúčastněných stran, a proto 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 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 OŽÚ  MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Jiří Katrnoška 
                                                                                      oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení: 
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 Střed.kraje  DI  Kolín, Václavská 11, Kolín III., 280 16  
Městská policie Český Brod, 282 01 
 
Ostatní: 
MěÚ Český Brod, finanční odbor, náměstí Husovo  70, Český Brod, 282 01 
 
 
      V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů nepodléhá toto rozhodnutí správnímu poplatku. 
 
 
 


