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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.j.: MUCB 18536/2015/OD/Ka                                     V Českém Brodě dne 2. 7. 2015
Č.j.: SPIS MUCB 18487/2015
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

SILMEX s.r.o.  
Klejnarská 92
280 02 Kolín

ROZHODNUTÍ

     SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, Kolín, 280 02, IČ 48951081 zast. f. ASIG s.r.o., IČ 
25954849, Klejnarská 894, Kolín 4, 280 02, podala dne 1. 7. 2015 žádost o povolení 
uzavírky silnice č. II/272 a silnice č. III/2721 z důvodu opravy povrchu vozovky sil.č. 
II/272 v Kounicích. 
      MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silniční 
správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) 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 silnice
č. II/272 a č. III/2721

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

1)   Druh uzavírky:  částečná, úplná,  dlouhodobá

2)   Etapy uzavírky

l. etapa  a,b  15.7. - 28.7.  
  Rozsah uzavírky: úplná - sil.č. III/2721 – úsek Poříčany od křiž. se sil. č. II/330 až 
                                                                     Kounice po křiž. se sil. č. II/272 
                                částečná - sil.č. II/272 – uzavřen střídavě jeden jízdní pruh v úseku 
                                             začátek  Kounic ve směru od Bříství  až po křiž. se sil. č. 
                                             III/24511 v Kounicích – provoz řízen semafory
  II. etapa a,b   29.7.- 2.8.
  Rozsah uzavírky: částečná - sil.č. II/272 – uzavřen střídavě jeden jízdní pruh v úseku    
                                             Kounice v úseku od křiž. se sil. č. III/24511  až začátek
                                             Kounic ve směru od Českého Brodu – provoz řízen semafory
  III. etapa           3.8.- 5.8. 
  Rozsah uzavírky: úplná - sil.č. II/272 –  úsek Kounice od křiž. se sil. č. III/24511  až 
                                                                    začátek Kounic ve směru od Českého Brodu 
  IV. etapa  a,b   6.8.- 7.8.
  Rozsah uzavírky: částečná - sil.č. II/272 – uzavřen střídavě jeden jízdní pruh v úseku    
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                                              Kounice v úseku od křiž. se sil. č. III/24511  až začátek                                              
                                              Kounic ve směru od Českého Brodu – provoz řízen semafory 

3) Délka úplné uzavírky: I. Etapa sil.č. III/ 2721 Poříčany – Kounice cca 4 km  
    Délka objížďky: cca 8,5 km 
    Objízdná trasa:  Od křižovatky se sil.č. III/ 2721 v Poříčanech rovně po sil.č. II/330 do   
    Českého Brodu zde na křižovatce se sil.č. II/272  doprava a pokračovat po této silnici 
    až do Kounic. Objízdná trasa je obousměrná                           
4) Délka úplné uzavírky: III. Etapa sil.č. II/ 272 Kounice cca 400 m  
    Délka objížďky: cca 9,0 km 
    Objízdná trasa:  V Kounicích odbočit vlevo ze sil.č. II/272 na sil.č. III/ 2721, dále do 
   Poříčan, zde odbočit vpravo na sil.č. II/330, dále rovně přes obec Klučov do Českého 
     Brodu.   Objízdná trasa je obousměrná                          
     Nákladní vozidla ze směru od Českého Brodu budou po dobu celé uzavírky 
     odkloněna po sil. č. II/330 přes obec Poříčany. 

5) Důvod uzavírky: oprava povrchu vozovky č. II/272 v Kounicích
                                 

6)  Doba uzavírky:  15.7. 2015 – 7.8.2015
                                  

7) Podmínky povolení uzavírky:
------------------------------------------    

a) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení v souladu se stanovenou přechodnou 
úpravou  d.z.,  která  byla  vydána  zdejším  odborem  dopravy  a OŽÚ MěÚ Český 
Brod dne 2. 7. 2015 pod č.j. MUCB 18536/2015/OD/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.

c) Odpovědná osoba za uzavírku je p. Petr Ungrád, dat. nar. 8.12.1972, f. SILMEX   
s.r.o., Klejnarská 92, 282 02 Kolín, tel. 702208114.

d)     Odpovědná osoba za instalaci dopravního značení je p. Jan Rumplík, tel. 
    604234545, firma ASIG s.r.o., Klejnarská 894, 280 02 Kolín 4   
e)     Průchod pro pěší musí být zajištěn

8)  Uzavírkami sil.č. II/272 a č. III/2721 bude dotčena pravidelná autobusová doprava 
     takto:  
     Provoz autobusových linek 411 a 427 přes Kounice během jednotlivých etap výluky

Etapa 1a (15.-21.7.2015)
Zastávky:
„Kounice“: pro oba směry obou linek je jedna společná zastávka, a to v pravidelné 
zastávce linky 411 směr Český Brod
Etapa 1b (22.-28.7.2015)
Zastávky:
„Kounice“: pro oba směry linky 411, a pro linku 427 od Čelákovic je jedna společná 
zastávka, a to u západní hrany MK mezi III/24511 a II/272, cca 5 m před křižovatkou s 
II/272
Zastávka pro linku 427 směr Čelákovice je umístěna u východní hrany téže MK, cca 5 m 
před křižovatkou s III/24511
Etapa 2a (29.7.-2.8.2015)
Zastávky:
Dle pravidelného provozu
Úplná uzavírka (3.-5.8.2015)
Zastávky:
„Kounice“: dle pravidelného provozu
Ruší se: „Český Brod, U Vodárny“ – obousměrně bez náhrady



-3-

Přemisťuje se: „Český Brod, Zborovská“ – obousměrně na II/330 cca 20 – 30 m od 
křižovatky s II/272
Zřizuje se zastávka „Klučov, u mlýna“ (mezi zastávkami „Kounice“ a „Český Brod, 
Zborovská“) pro alespoň vybrané spoje linky 411 ve směru Český Brod. Důvodem 
zřízení zastávky je lepší zajištění návaznosti na vlak.
Etapa 2b (6.-7.8.2015)
Zastávky:
„Kounice“: dle pravidelného provozu
„Český Brod, Zborovská“ a „Český Brod, U Vodárny“ – obnoveny v pravidelných 
polohách
„Klučov, u mlýna“ – opět zrušena pro linku 411

    
9)   Městys Kounice zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou sil.č. II/272 a č. 

III/2721 v místě způsobem obvyklým.
10)  Po skončení  uzavírky, bude obnoveno původní dopravní značení.

Účastníci řízení:
SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, Kolín, 280 02
zast. f. ASIG s.r.o., Klejnarská 894, Kolín 4, 280 02
KSÚS Středočeského kraje p.o.,  Zborovská 11, Praha 5, 150 21           
Městys Kounice, Kounice 127, Kounice, 289 15 
Obec Poříčany, Lipová 235, Poříčany, 289 14 

Odůvodnění
     Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. III/2721 od křiž. se 
sil. č. II/272 v Kounicích až po křiž. se sil. č. II/330 v Poříčanech, částečné a úplné 
uzavírky sil.č. II/272 v Kounicích obsahuje potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povolovací orgán žádosti vyhověl a rozhodl 
tak, jak je ve výroku uvedeno.

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 obecní živnostenský úřad 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 kulatého razítka                           Jiří Katrnoška
                                                                                     oprávněná úřední osoba

Dále obdrží:
Účastníci řízení:
SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, Kolín, 280 02
zast. f. ASIG s.r.o., Klejnarská 894, Kolín 4, 280 02
KSÚS Středočeského kraje p.o.,  Zborovská 11, Praha 5, 150 21           
Městys Kounice, Kounice 127, Kounice, 289 15 
Obec Poříčany, Lipová 235, Poříčany, 289 14
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Na vědomí:
Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín, 280 16
Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Nymburk, Boleslavská 1831/13, Nymburk, 288 29
HZS Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02
HZS Stř. kraje,Územní odbor Nymburk, Tyršova 11, Nymburk, 288 02 
Zdravotní záchranná služba, ul. Žižkova, Český Brod, 282 01 
ROPID Praha, Rytířská 10, Praha 1, 110 00
Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o., Polepská 867, Kolín IV, 280 52 
KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů

Vyvěšeno dne: ………….. Sejmuto dne : …………………..

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení




