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

SPIS : S-MUCB 45365/2020
Č.j.: MUCB 45418/2020/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 11. 9. 2020

Eurovia CS a.s.
U Michelského lesa 1581/2
Praha 4
140 00

ROZHODNUTÍ
Společnost Údržba komunikací s.r.o, IČ 089 55 131, Masarykova 161, Hořovice 268 01
zast. f. 3K značky s.r.o., IČ 250 56 271, Jiráskova 1519, Říčany, 251 01 podala dne 10.9.
2020 žádost o povolení uzavírky silnice č. II/272 z důvodu opravy povrchu silnice mezi
Českým Brodem a Kounicemi.
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. II/272
se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
1) Druh uzavírky: úplná, dlouhodobá
2) Rozsah uzavírky: silnice č. II/272 v km staničení 0,001 – 3,500
3) Délka uzavírky: cca 3,5 km
4) Délka objížďky: cca 9,5 km
5) Důvod uzavírky: oprava povrchu silnice č.II/272 – Český Brod - Kounice
6) Doba uzavírky: 21.9. 2020 – 2.10. 2020
7) Objížďková trasa je stanovena po dobu uzavírky:
Směr z Kounic : na křižovatce silnic č. II/272 a III/2721 odbočte vlevo na silnici III/2721 a
pokračujte po této silnici do Poříčan, zde na křižovatce se silnicí II/330 odbočte vpravo a
pokračujte po sil.č. II/330 do Českého Brodu až na křižovatku se silnicí č. II/272.
Objízdná trasa je obousměrná.
8) Podmínky povolení uzavírky:
a) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení v souladu se stanovenou přechodnou úpravou
d.z., která byla vydána Odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod dne 11. 9. 2020 pod
č.j. MUCB 45392/2020/Ka.
b) Žadatel zodpovídá za stanovené dopravní značení a jeho případnou obnovu po celou
dobu uzavírky komunikace. Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu
s navrženým dopravním režimem, budou zakryty.

-2c) Odpovědná osoba za uzavírku je p. Petr Sýkora, tel. 724765613, Údržba komunikací
s.r.o, IČ 089 55 131, Masarykova 161, Hořovice, 268 01.
d) Po celou dobu stavby stavebník umožní přístup k okolním nemovitostem vlastníkům
těchto nemovitostí a vozidlům záchranné služby a hasičů.
e) Mezi opravovanými úseky se nachází 2 nemovitosti a to dům čp. 98 a čp.99. Žadatel
o uzavírku prokazatelně osobně nebo písemně informuje vlastníky těchto nemovitostí o
termínech a omezeních, která se jich týkají a zabezpečí, aby jim byl umožněn přístup
k jejich nemovitostem.
V uvedeném úseku uzavírka se nachází stanice vodojemu, který zásobuje město a
silnice mezi Českým Brodem a Kounicemi je jedinou přístupovou komunikací k vodnímu
zdroji. Je nutné, aby žadatel o uzavírku umožnil pravidelný servisní přístup provozovateli
- společnosti 1. SčV a. s., ve dnech: pondělí, středa a pátek, podrobnosti řešte s
technikem p. Hovorkou,tel: 606602350.
f) 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).
g) Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod si vyhrazuje právo stanovené podmínky
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
9) Uzavírkou bude dotčena pravidelná autobusová doprava linka 661, Český Brod - Starý
Vestec – Lysá nad Labem.
Linka 661 bude vedena ze zastávky Český Brod, Žel.st. přímo po MK Krále Jiřího-vpravo
II/272 Zborovská –vpravo II/330 Klučovská – přímo II/330 Poříčany, zde vlevo III/2721 v Kounicích vlevo II/272 – vpravo III/24511 – u sladovny otočením zpět III/24511 – vlevo
II/272 a dále po své pravidelní trase.
Změny zastávek : ruší se zastávky : „Český Brod,Zborovská“ - obousměrně bez náhrady
„Český Brod,U Vodárny„ - obousměrně bez náhrady
Žadatel o uzavírku zabezpečí volný prostor pro otáčení autobusových spojů v prostoru u
sladovny v Kounicích u č.p. 52.
V případě změny termínu je nutné neprodleně informovat IDSK 725940057.
10) Uzavírka bude označena dle § 39 odst. 3 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích.
11) Město Český Brod a obec Kounice zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou
výše uvedené silnice v místě způsobem obvyklým.
12) Po skončení uzavírky, bude obnoveno původní dopravní značení.
Účastníci řízení:
Údržba komunikací s.r.o, Masarykova 161, Hořovice, 268 01
zast. f. 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, 251 01
KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01
Obec Poříčany, Lipová 235, Poříčany, 289 14
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/272, obsahuje
potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., byla v souladu s § 24 odst. 2 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, byla projednána
s vlastníkem komunikace, s dotčenými obcemi, 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

-3dopravy 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:
Údržba komunikací s.r.o, Masarykova 161, Hořovice, 268 01
zast. f. 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, Říčany, 251 01
KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01
Obec Poříčany, Lipová 235, Poříčany, 289 14
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15
Dále obdrží:
Policie ČR KŘP Stř.kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín 3, 280 16
Policie ČR KŘP Stř.kraje DI Nymburk, Boleslavská 1831/13, Nymburk, 286 29
Městská policie Český Brod
HZS Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02
Ropid, Rytířská 10, Praha 1, 110 00
Zdravotní záchranná služba Český Brod, Žižkova ul., Český Brod, 282 01
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5,150 21
Technické služby Český Brod, Palackého 339, 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

