
 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Č.j.: MUCB 29558/2017/OD/Ka                                          V Českém Brodě dne 10. 5. 2017  
SPIS č.j.: MUCB 29387/2017 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška                                           
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 
 
 
VPP Group a.s.  
Palackého 233 
Velim, 281 01 
 

ROZHODNUTÍ 
 
      Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako příslušný silniční správní úřad dle 
§ 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost firmy VPP Group a.s, IČ 05191211, 
Palackého 233, Velim, 281 01, ze dne 9. 5. 2017 a po předchozím souhlasu vlastníka silnice 
(Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
p.o., a  Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín, 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 silnice č. II/113 a místní komunikace 

 
stanovené § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 výše citovaného zákona, na užití silničního pozemku 
pro provádění stavebních prací: 
 
Stavební práce: rozšíření komunikace, napojení inženýrských sítí 
 
Silnice č.: II/113 a chodník 
 
Místo: ul. Jana Kouly, Český Brod  
 
Žadatel: VPP Group a.s, IČ 05191211, Palackého 233, Velim, 281 01 
 
Odpovědná osoba: za průběh zvláštního užívání je zodpovědná Eliška Fenclová, dat.nar. 

12.11.1992, Hradišťko II. 43, Žiželice, 281 29  
 
Termín zvláštního užívání silnic: od 19.6. 2017 do 30. 6. 2017               
  
 Zvláštní užívání silnice a chodníku se pro provedení stavebních prací povoluje za dále  
 uvedených podmínek: 
1) Rozšíření vozovky komunikace bude probíhat v místech v souladu s předloženou  
      dokumentací. 
2) Napojení inženýrských sítí bude provedeno protlakem. Startovací jámy budou umístěny 

mimo komunikaci.   
3)   Startovací jámy pro protlaky budou zabezpečeny zábranami, plastovými ploty nebo    
      páskami a za snížené viditelnosti osvětleny. 
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4)   Pracovní místa budou řádně zabezpečena a označena.  
5) Stavební práce budou provedeny za přechodné úpravy dopravního značení stanovené  

Odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod dne 10. 5. 2017 pod č.j. MUCB 
29556/2017/OD/Ka. 

6) Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odvodnění silnice č. II/113.  
7) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku. 
8) V místě rozšíření stávající komunikace o odbočovací pruh bude provedeno doasfaltování 

vozovky s přesahem 50cm na stávající povrchy a přes pracovní spáru v šíři min. 1m 
položena geomříž.  

9) Všechny styčné spáry budou proříznuty a vyplněny trvale pružnou zálivkou. 
10) Před zahájením stavebních prací dojde k protokolárnímu předání silnice a chodníku 

zhotoviteli. Po skončení prací předá zhotovitel zpět dotčené části komunikací zpět KSÚS 
Středočeského kraje,p.o. a TS Český Brod a budou o tom sepsány protokoly.  

11) Budou dodrženy podmínky správce silnice č. II/113 KSÚS Středočeského kraje p.o. ze 
dne 24.4.2017 č.j. 2578/17/KSÚS/KHT/KUK a vlastníka chodníku města Český Brod ze 
dne 13.4.2017 č.j. MUCB 25659/2017. 

12) Za závady a škody vzniklé v důsledku Vámi prováděných prací, budete odpovídat po 
dobu stanovenou příslušným správcem komunikace. 

13) Z důvodu silničního provozu nebo údržby silničního tělesa nemohou být na budovaném 
zařízení uplatňovány jakékoli náhrady škod. 

 
Účastníci řízení: 
VPP Group a.s, IČ 05191211, Palackého 233, Velim, 281 01 
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 155 00 

     Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
 

Odůvodnění 
  Povolovací orgán přezkoumal předloženou žádost a jelikož zjistil, že provedením 
stavebních prací – rozšířením komunikace a napojením inženýrských sítí v ul.Jana Kouly 
v Českém Brodě nebudou nepřiměřeně dotčena práva a zájmy zúčastněných stran, rozhodl 
jako silniční správní úřad ve smyslu § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 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,  náměstí Husovo  70, Český Brod, 282 01. 
 
 
 
 
                                                                                                Jiří Katrnoška  
                                                                                         oprávněná úřední osoba  
 
 
 
      Toto rozhodnutí podléhá v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku za zvláštní užívání silnice, a to ve výši 
500,- Kč, který byl uhrazen před vydáním požadovaného úkonu. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení: 
VPP Group a.s,  Palackého 233, Velim, 281 01 
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KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 155 00 

     Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
 
Na vědomí: 
Policie ČR KŘP Střed. kraje , Václavská 11, Kolín III., 280 16 
Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01 
Městská policie Český Brod, 282 01 
 
Ostatní: 
MěÚ Český Brod, finanční odbor, náměstí Husovo  70, Český Brod, 282 01 
 
 
       
 
 
 
 
 
 


