
Městský úřad Český Brod 
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
náměstí Husovo 70 | 282 0 1  | Český Brod 

Č.j.: S-MUCB 23970/2018 V Českém Brodě dne 25. 4. 2018 
Č.j.: MUCB26142/2018/Ka 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška 
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 

Silnice Čáslav - Holding, a.s. 
Zbraslavice 331 
285 21 

ROZHODNUTÍ 
Firma Silnice Čáslav-Holding, a.s., Zbraslavice 331, 285 21, IČ 252 61 282, zast. 

Váctavem Suchým, dat. nar. 9.12.1967, Záboří nad Labem 292, Kutná Hora, 285 74 podala 
dne 17. 4. 2018 žádost o povolení uzavírky silnice č. 11/245 z důvodu opravy povrchu této 
silnice. 

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. 11/245 v obci Štolmíř 

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

1) Druh uzavírky: úplná, dlouhodobá 

Rozsah uzavírky: v km staničení 19.200-21.000 

Délka uzavírky: 1,8 km 

Délka objížďky: cca 8,0 km 

Důvod uzavírky: oprava povrchu komunikace 

2) Doba uzavírky: 2 . 5 . 2 0 1 8 -  11.5.2018 

3) Objížďková trasa: 
Ze směru od Mochova do Českého Brodu : po silnici č. 11/245 do obce Vykáň, zde odbočit na 
křižovatce se silnicí č. 111/24511 vlevo a pokračovat po této komunikaci do Kounic, zde na 
křižovatce se silnicí č. 11/272 odbočit vpravo a pokračovat do Českého Brodu. 
Ze směru od Českého Brodu do Mochova : v Českém Brodě po silnici č. 11/113 ulicí 
Palackého, vpravo Havlíčkova, vlevo Jungmannova, rovně Jana Kouly silnice č. 11/272, dále 
rovně po této silnici až do Kounic, zde na křižovatce se silnicí č. 111/24511 odbočit vlevo, dále 
po této silnici do obce Vykáň, zde odbočit na křižovatce se silnicí č. 11/245 vpravo a 
pokračovat po této silnici směr Mochov. 



4) Podmínky povolení uzavírky: 
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a) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení v souladu se stanovenou přechodnou úpravou 
d.z., která byla vydána odborem dopravy a obecním živnostenským úřadem MěÚ 
Český Brod dne 18. 4. 2018 pod č.j. MUCB 24025/2018/Ka. 

b) Žadatel zodpovídá za stanovené dopravní značení, jeho kontrolu 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. Pavel Gregor, dat. nar. 25.12.1982, firma Silnice 
Čáslav-Holding, a.s., Zbraslavice 331, 285 21, tel. 724047036 

d) Žadatel o uzavírku zodpovídá za údržbu objízdných tras a za to, že silniční vegetace 
nebude zasahovat do jízdního profilu v objízdných trasách. 

e) Náhrada případných škod vzniklých v rámci objízdné trasy se uskuteční na náklady 
žadatele o uzavírku a objížďku (ustanovení § 24 odst.6 zákona o pozemních 
komunikacích). 

f) Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu. 
g) Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod si vyhrazuje právo stanovené podmínky pozměnit 

nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem. 
h) Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel 

zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených 
uzavírkou, rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým 
podnikatelským subjektům lokalizovaných v úseku uzavírky. 

ch) Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem vozidlům 
HZS a záchranné služby. 

5) Uzavírkou sil.č. 11/245 bude dotčena pravidelná autobusová doprava linky PID 662. 
Linka 662 bude v úseku „Český Brod, Žel.st. - Český Brod Štolmíř" vedena obousměrně 
po objízdné trase. 

- V období od 4.5.2018 (pátek) do 8.5.2018 (úterý) nebude umožněn a zajištěn vjezd 
autobusům do Štolmíře ani od Černíků, obec Štolmíř bude zcela bez dopravní obsluhy 
linkami PID. 
Vybrané spoje ve dnech školního vyučování zajistí přímé spojení z obcí v úseku 
ÍVIochov- Štolmíř závlekem z křižovatky ul. Krále Jiřího x ul. Zborovská do centra přes 
zastávku „Český Brod, Muzeum". 

- V obci Černíky bude zřízen pár provizorních zastávek na sil.č. 111/24515, co nejblíže 
křižovatce se silnicí č. 11/245. Označníky osadí dopravce OAD Kolín ( kontakt na OAD 
Kolín: p. Mukařovský, tel. 606714098). 

- Ve Štolmíři bude pro všechny spoje v obou směrech využívána pravidelná zastávka ve 
směru Český Brod, po obou stranách celé MK bude osazeno dopravní značení č. B28 
zákaz zastavení. 

- Vyjma vybraných spojů ve dnech školního vyučování budou všechny spoje linky 662 
v obou směrech dočasně zrušeny všechny zastávky mezi zastávkami „Český Brod 
Žel.st. a Český Brod, Štolmíř". 

- Pokud by došlo ke změně termínu nebo rozsahu uzavírky je  nutné okamžitě informovat 
ROPIDna tel. 234704500. 

6) Uzavírka bude označena dle § 39 odst. 3 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích. 

7) Město Český Brod zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou sil. č. H/245, v místě 
způsobem obvyklým. 

8) Po skončení uzavírky, bude obnoveno původní dopravní značení. 

Účastníci řízení: 
Silnice Čáslav-Holding, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 
zast. Václavem Suchým, Záboří nad Labem 292, Kutná Hora, 285 74 
Město Český Brod, nám, Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje p.o.. Zborovská 11, Praha 5, 150 21 
Městys Kounice, Kounice 127, Kounice, 289 15 
Obec Černíky, Černíky 43, Kounice, 289 15 
Obec Vykáň, Vykán 24, Kounice, 289 15 
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Odůvodnění 
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. 11/245, 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. Uzavírka byla 
řádně předem projednána s vlastníkem dotčených komunikací (Středočeský kraj) zast. 
KSÚS Středočeského kraje p.o., Policií ČR KŘP Střed, kraje Dl Kolín, Dl Nymburk s obcemi 
Černíky, Kounicemi, Vykání s městem Český Brod a s ROPID. 

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 obecního živnostenského úřadu 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. 

Jiří Katrnoška 
oprávněná úřední osoba 

Dále obdrží: 
Účastníci řízení: 
Silnice Čáslav-Holding, a.s., Zbraslavice 331, 285 21 
zast. Václavem Suchým, Záboří nad Labem 282, Kutná Hora, 285 74 
Město Český Brod, nám, Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje p.o.. Zborovská 11, Praha 5, 150 21 
Městys Kounice, Kounice 127, Kounice, 289 15 
Obec Černíky, Černíky 43, Kounice, 289 15 
Obec Vykán, Vykán 24, Kounice, 289 15 

Na vědomí: 
Policie ČR KŘP Střed, kraje Dl Kolín, Václavská 11, Kolín, 280 16 
Policie ČR KŘP Střed, kraje Dl Nymburk, Boleslavská 1831, Nymburk, 288 29 
Ropid, Rytířská 10, Praha 1, 110 00 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy. Zborovská 11, Praha 5,150 21 
HZS Stř. kraje. Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02 
Zdravotní záchranná služba, ul. Žižkova, Český Brod, 282 01 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů 

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne : 

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 


