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Č.j.: MUCB 11121/2016/OD/Ka                                   V Českém Brodě dne  26.4. 2016
Č.j.: SPIS 11077/2016 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

LECCOS o.s. Český Brod
nám. Arnošta z Pardubic 31
Č e s k ý   B r o d
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 LECCOS o.s. Český Brod, IČ: 70855811, nám. Arnošta 

z Pardubic 31, Český Brod, 282 01, ze dne 25. 4. 2016 a po předchozím souhlasu 
vlastníka komunikace (Město Český Brod) zastoupeného Technickými službami 
Český Brod, 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. e) výše citovaného zákona, pro pořádání sportovních, 
kulturních, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost a 
plynulost silničního provozu.

Místní komunikace: Český Brod – náměstí Husovo                                            

Důvod: akce pro děti „Přijďte pobejt 2016“

Odpovědná osoba: za  průběh  zvláštního  užívání  je zodpovědná p. Petra Čurgaliová   
nar. 12. 5. 1978, trvale bytem Štolmíř 52, Český Brod, 282 01

Termín zvláštního užívání: 19.5. 2016         

Místo : část chodníku před  dětským hřištěm vedle budovy MěÚ Český Brod č.p. 70 v době 
            13.30-16.30 hod.

Zvláštní užívání výše uvedené místní komunikace v Českém Brodě se povoluje za těchto 
podmínek:

1) Žadatel zajistí přítomnost pořadatelské služby po celou dobu konání akce.
2) Akce bude zajištěna organizačně tak, aby byla zachování bezpečnosti uživatelů 

veřejného prostranství a účastníků silničního provozu.
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3) V průběhu akce nesmí dojít k poškození nebo znečištění chodníku. V případě, že by 
se tak stalo, musí  být zdroj znečištění nebo poškození neprodleně odstraněn.

4) Po skončení akce bude veřejné prostranství uvedeno do náležitého pořádku.

Účastníci řízení:
LECCOS o.s. Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, 282 01          
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

Odůvodnění

      Povolovací orgán přezkoumal předloženou žádost a jelikož zjistil, že nebudou 
nepřiměřeně dotčena práva a zájmy zúčastněných stran, rozhodl jako silniční správní úřad 
ve smyslu § 40 odst. 5 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.

                      otisk kulatého razítka                                     Jiří Katrnoška
                                                                                     oprávněná úřední osoba

Obdrží:
Účastníci řízení:
LECCOS o.s., nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, 282 01
Město Český Brod, náměstí Husovo  70, Český Brod, 282 01

Na vědomí:
Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01
Městská policie Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01

Ostatní:
MěÚ Český Brod, finanční odbor, náměstí Husovo  70, Český Brod, 282 01

      O vyměření místního poplatku za užívání veřejného prostranství si požádejte na 
finančním odboru MěÚ 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 100,-
Kč, který byl uhrazen již před jeho vydáním.




