Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecníživnostenský úřad
náměstíHusovo 70 | 282 01 | Český Brod
U CB 22069 lzQ 1 9
C.j.: MUCB 2425012019
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel:321 612196
Fax:321 612203

V ČeskémBrodě dne 24.4.2Q19

§Ris: S-M

Město ěeský Brod
náměstí Husovo 70
Český Brod
282 01

ROZHODNUTÍ
Město ČeskýBrod, lČ 235334, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 O1, požádalo dne
11.4.2019 o povolení úplnéuzavírky místníkomunikace na náměstí Arnošta z Pardubic
v Ceském Brodě z důvodu pořádání akce ,, Den rodiny".
MěÚ Český Brod, odbor dopravy o OŽÚ, jako příslušnýsilničnísprávní úřad dle § 40
odst. 5 písm. b) zákona č. 1311997 Sb,, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, po projednání a posouzenížádosti rozhodl podle § 24 odst. 2 silničníhozákona a §
39 vyhlášky č. 10411997 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon
provádí, takto:

uzavírka místníkomunikace
na náměstí Arnošta z pardubic

a

v českémBrodě
část ulice krále Jiřího se povoluie

stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:

za

dodrženídále

Druh uzavírky: úplná - část náměstíArnošta z Pardubic
částečná- ul. krále Jiřího směr k náměstí

Rozsah uzavírky: úplná - nám. Arnošta z Pardubic od čp, 15 až po křiž. s ul. Krále Jiřího
částečná- ul, Krále Jiřího v úseku od křižovatky s ulicí Kollárova
ulice bude uzavřena pouze pro směr jízdy k náměstí

Důvod uzavírky: ,,Den rodiny"
Doba uzavírky: 't6. 5. 2019 v době od 8.00 do 18.00

Objížd'kovátrasa: o délce cca 0,9 km
Ve směru od nádraží:z ul, Krále Jiřího odbočit vpravo do ulice Kollárova, pokraěovat až na
křižovatku s ulicíTyršova, zde odbočit vlevo směr náměstí,
Podmínky povolení uzavírky:

a)

Žadatel o uzavírku zajistí instalaci dopravního značenív souladu s přechodnou úpravou
dopravního značení,která byla stanovena odborem dopravy dne 24.4.2019 pod č.j.
MUCB 24252l2019lKa.
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b)
c)
d)
e)
0

Žadatelje povinen instalovat dopravníznačenía jeho udžovánívdobě uzavírky.
Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu s navrženým dopravním režimem,
budou zakryly,
Odpovědná osoba za plnění obsahu tohoto rozhodnutíje p. Petra lštvániková,
Masarykova 365, Český Brod,28201, tel, 733384871.
Uzavírkou místníkomunikace nebude dotčena pravidelná autobusová doprava.
Město Český Brod zajistí vyhlášenízměn, souvisejících s uzavírkou místní
komunikace, v místě způsobem obvyklým.
Po skončeníakce, nejdéle však po stanoveném termínu pro povolení uzavírky místní
komunikace, bude obnoveno původnídopravní značení.

účastníciřízeni,
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod,28201

odůvodnění

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky místní komunikace z důvodu pořádání
akce ,,Den rodiny" na náměstí Arnošta z Pardubic v ČeskémBrodě v úseku od čp. 15 až po
křiž. ul, Kolárova a Krále Jiřího, obsahuje potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 10411997
Sb., ve znéni pozdějšíchpředpisů a uskutečnění společenskéakce nelze provést z důvodu
zachování bezpečnosti návštěvníků akce bez uzavírky výše uvedené místníkomunikace,
povolovací orgán žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

poučenío odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 1Sti dnů ode dne doručeníke 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 Q1.
Podle § 24 odst. 4 zákona ě. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, nemá případnéodvolání odkladný účinek.
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Jiří katrnoška
oprávněná úřední osoba
Dále obdrží:
Účastníci řízení,,
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod,282 01
Na vědomí:
Technické služby Český Brod, Palackého 339, Český Brod,282 O1
Policie CR KRP Stř.kraje Dl Kolín, Václavská 11, Kolín lll., 280 16
HZS Stř. kraje, územníodbor Kolín, Polepská 634, Kolín lV., 280 02
Zdravotní záchrannáslužba Český Brod,Žižkova ul., Český Brod,282 01
Městská policie Český Brod,282 01

Toto rozhodnuti musí být vyvěšeno po dobu 15 dnŮ.
Vyvěšeno dne:

.

Sejmuto dne :

.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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