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V Českém Brodě dne 23. 4. 2018 

Město Český Brod 
náměstí Husovo 70 
Český Brod 
282 01 

ROZHODNUTÍ 
Město Český Brod, IČ 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01, 

požádal dne 28. 3. 2018 o povolení úplné uzavírky místní komunikace v Jungmannova v 
Českém Brodě z důvodu pořádání akce „FENEG - festival neziskových organizací". 

Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40  
odst. 5 písm. b) 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 místní komunikace 
v č e s k é m  Brodě 

v ul. Jungmannova  se oovoluie za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím 
rozsahu a době; 

1) Druh uzavírky: úplná, krátkodobá 

2) Rozsah uzavírky; část u(. Jungmannova - úsek od křižovatky s ul. Havlíčkova po 
křižovatku s ul. Tuchorazská 

3 )  Důvod uzavírky; pořádání akce  „FENEG - fest ival neziskových organizací" 

4 )  Délka uzavírky  : cca  4 0 0 m  

5)  Doba uzavírky; 12.5. 2018  o d  10.00 hod,  d o  18.00 hod.  

6) Objížďková trasa: ve směru od obce Tuchoraz - ul. Tuchorazská, na křižovatce s ul. 
Palackého odbočit vpravo po cca 300m, odbočit vpravo do ulice Havlíčkova, po ujetí cca 
100 odbočit vlevo do ulice Jungmannova. Objížďková trasa je  obousměrná. 

7) Podmínky povolení uzavírky: 

a) V místě uzavření komunikace bude umístěna d.z. č. „Z 2 - Zábrana pro označení 
uzavírky" a d.z. č. „B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel". Objízdná trasa bude vyznačena 
značením č. „IS 11c - Směrová tabule pro vyznačení objížďky". 
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b) Žadatel zabezpečí osazení příslušného dopravního značení a bude za něj po celou 
dobu uzavírky místní komunikace zodpovídat. Stávající dopravní značky, které by byly 
v rozporu s navrženým dopravním režimem, budou zakryty. 

10. 1974, tel. 733384871 
d) Jakmile pominou důvody pro uzavření komunikace, dojde k otevření místní komunikace 

a k obnovení normálního silničního provozu. 
e) Uzavírkou místní komunikace nebude dotčena pravidelná autobusová doprava. 
f) Po celou dobu uzavírky bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem a umožněn 

vjezd a výjezd vozidel hasičského záchranného sboru a zdravotní záchranné služby. 
g) Město Český Brod zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou místní komunikace 

v místě způsobem obvyklým. 
h) Po skončení akce, nejdéle však po stanoveném termínu pro povolení uzavírky, bude 

obnoveno původní dopravní značení. 

Účastníci řízení: 
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21 

Odůvodnění 
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky místní komunikace ul. Jungmannova 

v Českém Brodě z důvodu konání akce „FENEG - festival neziskových organizací", 
obsahuje potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a uskutečnění společenské akce nelze provést bez uzavírky výše uvedené místní 
komunikace, 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 Odboru 
dopravy a OŽÚ 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 

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne 

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

Obdrží: 
Účastníci řízení: 
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01 
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21 

Na vědomí: 
Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01 
Policie ČR KŘP Stř.kraje Dl Kolín, Václavská 11, Kolín III., 280 16 
HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02 
Zdravotní záchranná služba Český Brod, Žižkova ul.. Český Brod, 282 01 
Městská policie Český Brod, 282 01 


