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ROZHODNUTÍ 
 

omezení obecného užívání uzavírkou 
 
Městský úřad 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, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) r o z h o d l po projednání a posouzení žádosti 
spol. VPK Suchý s. r. o., IČO: 270 85 201, Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, zastoupené na 
základě plné moci spol. Asig s.r.o., IČO: 259 54 849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice (dále jen 
„žadatel" – účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů – dále jen „správní řád“) podané dne 30.8.2022 ve věci povolení uzavírky 
níže uvedené pozemní komunikace, t a k t o:  

 
I. úplná uzavírka silnice č. III/1133 v obci Zahrady u Českého Brodu z důvodu opravy 

povrchu vozovky po výstavbě vodovodu se dle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
uvedený zákon provádí,  

 
p o v o l u j e 

 
 
 za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době: 
 
Druh uzavírky: úplná, dlouhodobá 
 
Rozsah uzavírky: silnice III/1133 v obci Zahrady (dle přiloženého DIO) 
 
Důvod uzavírky: oprava povrchu vozovky po výstavbě vodovodu 
 
Doba uzavírky: 26.9.2022 – 16.10.2022 
 
Délka uzavírky: cca 2000 m 
 
Objízdná trasa: cca 7000 m 
 
Odpovědná osoba za dodržení podmínek povolené uzavírky: VPK Suchý s. r. o., IČO: 270 85 201, 
Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, Lukáš Vokřál, tel.: 605 269 606 
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II. a nařizuje se podle ust. § 24 zákona č. 13/ 1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích 
objížďka pro uzavírku výše uvedeného úseku pozemní komunikace se stanovením 
objízdné trasy, která bude vedena - po silnici III/1139 přes obec Vrátkov, dále po silnici II/113 
až ke křižovatce se silnicí č. III/1133. Objízdná trasa je obousměrná. 
 

Podmínky povolení uzavírky: 
1. Žadatel zajistí provedení a umístění dopravního značení tak, jak stanovil Městský úřad Český Brod, 

odborem dopravy a obecním živnostenským úřadem dne 20. 9. 2022 pod č. j. MUCB 9626/2022, včetně 
stanovených podmínek v opatření obecné povahy a v souladu s vyjádřením Policie ČR, Dopravního 
inspektorátu v Kolíně ze dne 17. 8. 2022, č. j. KRPS-205947-2/ČJ-2022-010406, ev. č. ZU-236-2022. 

2. Stavba bude označena dopravním značením pro přechodné pracovní místo podle TP 66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.  

3. Žadatel zajistí, aby stavební práce probíhaly tak, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu. 
4. V případě nesouladu trvalého dopravního značení s přechodným dopravním značením, bude dočasná 

neplatnost dopravního značení řešena škrtnutím nebo přeškrtnutím, a to páskou s oranžovo-červeným 
pruhem. Přeškrtnutí musí být v šířce min. 50 mm a provedeno z takového materiálu, aby při 
odstraňování nedošlo k poškození činné plochy značky. Doporučuje se užít pásky z retroreflexního 
materiálu třídy R 1 dle ČSN EN 12899-1. Tímto způsobem nelze zrušit platnost značky upravující 
přednost. 

5. Dopravní značky instalované dle schváleného dopravně inženýrského opatření musí odpovídat Zásadám 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66. Provedení dopravních značek musí 
odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhlášce MD č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a musí být v souladu 
s ČSN EN 12899-1. Přiměřeně ke klimatickým podmínkám musí uvedená odpovědná osoba 
přijmout takové opatření, aby bylo značení stále čitelné a viditelné. 

6. Uzavírkou nebude dotčena pravidelná autobusová doprava.  
7. Žadatel zajistí, aby občané a podnikatelské subjekty byli seznámeni s obsahem tohoto rozhodnutí 

způsobem v místě obvyklým a zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech 
občanů dotčených uzavírkou. 

8. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením data zahájení a ukončení uzavírky, 
název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.  

9. V případě vzniku dopravních komplikací zajistí žadatel řízení dopravy za pomoci dostatečného počtu 
pověřených osob, vybavených a označených dle platných právních předpisů a dle TP 66.    

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

11. Po skončení prací žadatel zajistí odstranění mobilního dopravního značení a obnovu stávajícího 
dopravního značení. 

 
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod si vyhrazuje právo stanovené podmínky 
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem. 
 
Účastníci řízení: 
VPK Suchý s. r. o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky  
 
KSÚS Středočeského kraje p.o.,  Zborovská 11, Praha 5, 150 21 

 
Odůvodnění: 
Podáním žádosti dne 30. 8. 2022 žadatele: VPK Suchý s. r. o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, 
zastoupeného na základě plné moci spol. Asig s.r.o., IČO: 259 54 849, Budovatelů 324, 533 12 
Chvaletice, ve věci částečné uzavírky shora uvedené pozemní komunikace, v rámci opravy povrchu 
vozovky po výstavbě vodovodu, bylo zahájeno správní řízení.  

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 24 odst. 2 a 25 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích a podle ust. § 27 správního řádu, takto: žadatel VPK Suchý s. r. o., Komenského nám. 
12, 281 44 Zásmuky a vlastník dotčené pozemní komunikace Středočeský kraj, zastoupený Krajskou 
správou a údržbou SK, přísp. org. 
Žadatel doložil k žádosti o uzavírku pozemní komunikace tyto doklady:  
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- návrh přechodné úpravy provozu projednaný s příslušným orgánem Policie ČR, Dopravní 

inspektorát Kolín dne 17. 8. 2022, č. j. KRPS-205947-2/ČJ-2022-010406, ev. č. 
ZU-236-2022 

- vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace – Středočeský kraj, zastoupený Krajskou 
správou a údržbou silnic SK, přísp. org., č. j. 6455/22/KSÚS/KHT/VOS ze dne 23. 8. 2022 

- souhlas města Český Brod, odboru rozvoje  - email ze dne 5.9.2022  

- plnou moc udělenou spol. Asig s.r.o., IČ: 25954849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, 

 
Žádost byla projednána s vlastníkem dotčené pozemní komunikace (účastník řízení podle ust. § 27 
odst. 2 správního řádu) a s Policií České republiky.  
Správní orgán svým opatřením oznámil, podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu, účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci shora uvedené. Vzhledem k tomu, že správní 
orgán měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, dal v souladu s ust. § 36 odst. 3 
správního řádu účastníkům předmětného správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
a činit další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu. Účastníci řízení se vzdali 
možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – ze dne 20. 9. 2022 pod č. j. MUCB 

9626/2022, bylo ze strany správního orgánu vydáno postupem dle ust. § 171 a následujících částí šesté 
správního řádu, tj. bylo doručováno dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, kdy bylo vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Český Brod. Dle údajů z úřední desky Městského úřadu Český Brod je 
toto Opatření obecné povahy vyvěšeno v době od 20. 9. 2022 do 6. 10. 2022 a nabyde účinnosti pátým 
dnem po vyvěšení, tj. 25. 9. 2022. 
 
Správní orgán posoudil žádost o povolení uzavírky dotčené pozemní komunikace podle ust. § 39 odst. 
1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“) a povolil uzavírku pozemní komunikace. S ohledem na 
ochranu dotčených pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu, byla uzavírka povolena za 
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.  
 
Zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou je projednání žádosti s vlastníkem pozemní 
komunikace, která má být uzavřena, byla splněna.  
 
V souladu s ust. § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích bude rozhodnutí oznámeno 
Hasičskému záchrannému sboru, Rychlé záchranné pomoci, Dopravní zdravotní službě, Policii ČR a 
dopravcům, jež provozují veřejnou linkovou autobusovou dopravu.  
 
Odkladný účinek odvolání se odnímá na základě zvláštního zákona (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích).  
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:  

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.  
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:  
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.  

 

 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 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. 
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 
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Dle ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 
nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. Proti vyloučení odkladného účinku rozhodnutí 
se v souladu s ust. § 85 odst. 3 správního řádu, nelze odvolat. 
 
 
Mgr. Soňa Sršňová v. r. 
referent odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu                                                                                                      

oprávněná úřední osoba 

 

otisk úředního razítka 

 
 
                                                                                      
Obdrží: 
Asig s.r.o., Budovatelů 324, Chvaletice, 533 12  
KSÚS Středočeského kraje p.o.,  Zborovská 11, Praha 5, 150 21  
Město Český Brod, Nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01 
 
Dotčený správní orgán: 
Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16 
 
Na vědomí: 
HZS Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02 
Zdravotní záchranná služba Český Brod, Žižkova ul., Český Brod, 282 01 
ROPID Praha, Rytířská 10, Praha 1, 110 00 
IDSK, Integrovaná doprava Stř. kraje, Sokolovská 100/94, Praha 8, 186 00 
Městská policie, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01 
Obec Vrátkov, Vrátkov 17, 282 01 Český Brod 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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