Městský úřad ČeskýBrod
Odbor dopravy a obecníživnostenskýúřad
náměstíHusovo 70 | Z8Z 01 | Český Brod

V ČeskémBrodě dne 7, 5.2019

SPIS: S-MUCB 2656912019
č.1. : luuca 26639t2O1 9tKa
Oprávněná úředníosoba: Katrnoška
Tel.,.321612 196
Fax: 321 612 2O3

Blanka Marosi
Mozartova 819
ČeskýBrod
282 01

RozHoDNUTl
Paní Blanka Marosi, dat.nar. 30,4.1974, Mozartova 819, Český Brod,282 01, požádala dne
3.5.2019 o povolení úplnéuzavírky ulice Mozartova v ČeskémBrodě z důvodu konání akce
,,Setkání sousedů".

MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silničnísprávní
úřad dle § 40 odst, 5 písm. b) zákona č, 13l1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, po projednání a posouzení žádosti rozhodl podle § 24 odst. 2 silničního
zákona a § 39 vyhlášky č, 10411997 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, kterou se uvedený
zákon provádí, takto:

uzavírka místníkom unikace
v českémBrodě

-

ulice Mozartova se povoluie za dodrženídále stanovených podmínek v následujícím

rozsahu a době:

Druh uzavírky: úplná, krátkodobá

Rozsah uzavírky: ulice Mozarova od křiž. s ulicí Maroldovaaž ke křižovatce s ulicí Jana
Koziny

Důvod uzavírky:,,Setkání sousedů"
Doba uzavírky: 19,5. 2019 od 12.00 - 22.00 hod.
1)

Objížd'ková trasa:
Je vedena ulicemi Maroldova, ŠtolmířsXá, J.Koziny, B.Smetany v ČeskémBrodě

2)

Podmínky povolení uzavírky:

Dopravní značenízajistí a nainstaluje žadatel o uzavírku. Žadatel zodpovídá za
stanovené dopravní značenía jeho případnou obnovu po celou dobu uzavírky místní
komunikace.
b) Po dobu uzavirky nebude omezen výjezd a průjezd vozidel Hasičskéhozáchranného
sboru. Nebude omezen vjezd vozidelzáchranné služby.
3) Uzavírkou místníchkomunikací nebude dotčena pravidelná autobusová doprava.
+) Odpovědnou osobou za zabezpečeníuzavírky p. Blanka Marosi, Mozartova 819, Český
Brod,282 0í, tel. 775252684,

a)

-2-

5) Město Český Brod zajistí vyhlášení změn, souvisejícíchs uzavírkou místníkomunikace,
v místě způsobem obvyklým.
6) Uzavírka komunikací bude provedena za přechodné úpravy dopravního značení
stanovené odborem dopravy a obecním živnostenským úřadem MěU MěÚ ČeskýBrod
dne 7, 5.2019 pod č.j. MUCB 26637l2019lKa.
7) Po skončeníakce, nejdéle však po stanoveném termínu pro povolení uzavírky, bude
obnoveno původní dopravní značení.

účastníciřizeni:
Blanka Marosi, Mozartova 819, Český Brod, 282 01
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod,28201

odůvodnění

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky místníkomunikace ul, Mozartova
v ČeskémBrodě, obsahuje potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 1o4tlgg7 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a uskutečnění akce nelze provést bez uzavírky výše uvedených místní
komunikace, povolovací orgán žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

poučenío odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15{i dnů ode dne doručeníke Krajskému
úřadu Středočeskéhokraje, Zborovská 1 '1, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u odboru
dopravy a obecního živnostenskéhoúřadu MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český
Brod, 282 01.
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, nemá případnéodvolání odkladný účinek.

ťz

Jiří katrnoška
oprávněná úřední osoba
Obdrží:

úcaiiFíciřízení:

Blanka Marosi, Mozartova 819, Český Brod,28201
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
Na vědomí:
Technické služby města Český Brod, Palackého 339, Český Brod, 282 01
Policie CR KRP Střed.kraje Dl Kolín, Václavská ,1'1, Kolín lll, 280 16
HZS Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín lV.,28O 02
Zdravotní záchranná služba, ŽižXova ul,, Český Brod,28201
Městská policie Český Brod,282 01

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

.

..... Sejmuto dne:

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

účet,
Adresa:
Datum:
čas

sousedské setkání
ulice Mozartova od křižovatky s ulicí Maroldova ke křižovatce
s u]icí }ana koziny, Český Brod
19. květen 2019
1?:a0 - 22:a0 hod

Žádostpodal: Blanka Marosi
Mozartova 819
Český Brod
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