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

SPIS: S-MUCB 7375l202O
Č1.: VIUCS 8037 t2O2OtKa
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Tel.: 32't 612196
Fax:321 612203

AMK - VGG Český Brod v ÚRutx
P_rokopa Velikého 172
Ceský Brod
282 01

V Českém Brodě dne 19.2.2O2O

RozHoDNUTl
AMK - VCC Český Brod v ÚAMK, lČ 463 83808, prokopa Velikého 172, Český Brod,

282 01, podal dne 13, 2. 2020 žádost o povolení úplné uzavírky nám. Arnošta z Pardubic,
náměstí Husova, část ulice krále Jiřího od křiž. s ul. kollárova, část ulice suvorovova a ul.
Tyršova z důvodu konání 24, roéníku Okruhu Českobrodského - Memoriálu Otakara Jeníka.

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod, jako příslušný silniční
správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 1311997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání a posouzení žádosti
rozhodl podle § 24 odst. 4 silničního zákona a § 39 vyhlášky č. 10411997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon provádí, takto:

uzavírka místních komunikací
v českém Brodě

nám. Arnošta z Pardubic, náměstí Husovo, ul. Tyršova, část ul. Suvorovova od křiž. s ul.
žitomířská a ěást ul. krále Jiřího od křiž s ul. kolárova se povotuie za dodžení dále
stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:

1) Druh uzavírky: úplná, krátkodobá

Rozsah uzavírky:
a) náměstíArnošta z Pardubic
b) náměstí Husovo
c) ul. Tyršova a část ul. Suvorovova od křiž. s ul, Žitomířská
d) část ul. Krále Jiřího od křiž. s ul. Kollárova k nám, Arnošta z Pardubic

Důvod uzavírky: 24. ročnikOkruhu Českobrodského - Memoriál Otakara Jeníka

2) Termín uzavírky: 1 . 5. 2020 od 7.00 do 16.00 hod.

3) Objížd'ková trasa:
a) směr od nádražíje veden - ul. Krále Jiřího, vpravo do ul. Kollárova, Komenského, na

křiž. s ul,Žižkova odbočit vlevo a pokračovat ažna křiž. s ul. Suvorovova, zde odbočit
Vpravo

b) opačný směr je veden - ul. Suvorovova, vpravo do ul. Havlíčkova, na křiž. s ul.

Jungmannova odbočit vlevo a pokračovat až na křiž. s ul. J. Kouly, zde pokračovat
rovně.

4) Podmínky povolení uzavírky:



-2-
a) Uzavírka místních komunikací bude provedena za přechodné úpravy dopravního značení

stanovené zdejším odborem dopravy dne 19.2. 2020 pod č.j. MUCB 8038t202o/Ka. AMK
- VCC Český Brod v ÚAMK, zajistí instalaci příslušného dopravního značení. Žadatel
zodpovídá za stanovené dopravní značení a jeho případnou obnovu po celou dobu
uzavírky místních komunikací. Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu
s navženým dopravním režimem, budou zakryty.

b) Odpovědnou osobouza dodžení podmínek bude p. Václav Kec, tel, 721866499,lč
463 83 808, Prokopa Velikého 172, Ceský Brod,282 01.

c) Dohled nad bezpečnostísilničního provozu ařádným průběhem uzavírky bude zajišťovat
Městská policie Český Brod.

d) Uzavírkou místních komunikací nebude dotčena pravidelná autobusová doprava.
e) Po celou dobu uzavírky bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem a umožněn vjezd

avýjezd vozidel hasičského záchranného sboru a zdravotnízáchranné služby.5) Město Ceský Brod zajistívyhlášenízměn, souvisejících s uzavírkou místních komunikací,
v místě způsobem obvyklým.

6) Po skončení akce, nejdéle však po stanoveném termínu pro povolení uzavírky místních
komunikací, bude obnoveno původní dopravní značení.

účastníci řízeni:
AMK - VCC Český Brod v ÚAMK, Prokopa Velikého 172, Český Brod,282 01
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

odůvodnění
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky místních komunikací - nám. Arnošta

z Pardubic, náměstí Husovo, ul. Tyršova, část ul, Suvorovova od křiž, s ul. Žitomířská a část
ulice Krále Jiřího od křižovatky s ul. Kolárova k náměstí Arnošta z Pardubic obsahuje
potřebné Údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 10411997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
uskuteČnění akce nelze provést bez uzavírky výše uvedených místních komunikací,
povolovací orgán žádosti vyhověl a rozhodl tak, jakje ve uýroku uvedeno,

poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolánído 15{i dnů ode dne doručení ke Krajskému

Úřadu StředoČeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 15O 21, podáním učiněným u odboru
dopravy a obecního živnostenského úřadu MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český
Brod, 282 0'1,
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 1311997 Sb., o pozemních
předpisů, nemá případné odvolání odkladný účinek.

Jiří katrnoška

Dále obdží, 
oprávněná úředníosoba

ÚEstníciTzení:
AMK - VCC Český Brod v ÚAMK, Prokopa Velikého 172, Český Brod,282 01
Město Ceský Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod,282 01
Na }lědomí:
KSUS Středočeského kraje, p.o,, Zborovská 1 1, Praha 5, 15O 21
Technické služby města Český Brod, Palackého 339, Český Brod,282 01
Policie CR KRP Stř.kraje. Dl Kolín, Václavská 11, Kolín lll, 280 16
Městská policie Český Brod,282 O1
HZS Stř. kraje, územní odbor Ko|ín, Po|epská 634, Kolín lV.,28O 02
Zd ravotn í záchranná s l užba, Žižkov a u l., Český Br od, 282 O 1

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Vyvěšeno dne :

Razítko, podpis orgánu, kteryi potvrzuje vyvěšení a sejmutíoznámení.
Sejmuto dne :


