Městský úřad ČeskýBrod
Odbor dopravy a obecníživnostenskýúřad
náměstíHusovo 70 | 282 01 | Český Brod
SPIS: S-MUCB 4498512019
č.1.: vuce 45299l2019tKa
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612196
Fax:321 612 2O3

Jiřina Třísková
Ke Kapli 277
zdiměřice
252 42 Jesenice

V ČeskémBrodě dne 22.7.2019

RozHoDNUTl

požádala dne 1 5. 7 . 2019 o povolení úplné
Jiřina Třísková,
uzavirky náměstí Husova, nám, Arnošta z Pardubic a u|. Tyršova, Suvorovova a části ul,
Krále Jiřího v ČeskémBrodě z důvodu konání posvícení v prostoru obou náměstí,
MěÚ Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako příslušný silničnísprávní úřad dle § 40
odst. 5 písm. b) zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, po projednání a posouzení žádosti rozhodl podle § 24 odst. 2 silničníhozákona a §
39 vyhlášky č. 10411997 Sb., ve znénípozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon
provádí, takto:

uzavírka místníchkomunikací
v českémBrodě

náměstí Husovo, část nám. Arnošta z Pardubic, ul. Tyršova, Suvorovova, část
ul. Krále Jiřího se povoluie za dodženídále stanovených podmínek v následujícím

rozsahu a době:

1)

Druh uzavírky: úplná, dlouhodobá

Rozsah

uzavírky: náměstí Husovo

- od křižovatky s ul, Suvorovova, kolem základní školy
až po křižovatku s ulicí Krále Jiřího,
část nám. Arnošta z Pardubic - od čp, 56 až po budovu Česképošty
parkovací
plocha přivjezdu do náměstí po pravé straně,
a
ul. Tyršova - celá
Vsobotu 21.9.2019 a v neděli 22.9,2019 bude uzavřeno celé náměstí Husovo a Arnošta
z Pardubic, ulice Suvorovova od křižovatky s ulicí Havlíčkova,ulice Tyršova a část ulice
Krále Jiřího od křižovatky s ulicí Kollárova směrem k náměstí.

Důvod uzavírky: pořádání posvícení

2)

Doba uzavírky: 16,

3)

Objížd'ková trasa: je stanovena
obou náměstítakto:

9. 2019

-

24, 9, 2019

od 21.9.2019 do 22,9.2019

z důvodu úplnéuzavírky
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ve směru od sídliště:je vedena ulicí Suvorovova, na křižovatce s ul. Havlíčkovaodbočit
vpravo, na křiŽovatce s ul. Jungmannova odbočit v|evo, pokračovat na křižovatku s ul. Jana
Kouly, zde pokračovat rovně ažna křižovatku s ulicí Krále Jiřího.
ve směru od nádraží. zul. Krále Jiřího na křižovatce s ul. Kollárova,zde odbočit vpravo,
pokračovat rovně, na křižovatce ul, Komenského a Zižkova odbočit vlevo, pokračovat na
křiž. s ul. Suvorovova, zde odbočit vpravo směr sídliště.

4)

Podmínky povolení uzavírky:

a) V místě uzavření komunikací (vjezdy do náměstí Husova u prodejny ASON, vjezd do
nám. Arnošta z Pardubic u čp. 56 a ul, Tyršova) budou umístěny dopravní značky ,,Z2

-

Zábrana pro označeníuzavírky" a d.z.,,B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel" + dod. tabulka
,,Mimo dopravníobsluhy", V ul. Tyršova bude zakryta d.z. ,,lP 25a- Zóna s dopravním
omezením" a ,,lP 4b - Jednosměrný provoz".
b) V sobotu 21.9,2019 a v neděli 22.9.2019 budou umístěny dopravní značky ,,Z2zábrana pro označeníuzavírky" a d.z,,,B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel" +
dodatková tabulka ,,Mimo dopravníobsluhy" nakřiž. ul. Suvorovova a Havlíčkovaa
v ul. Krále Jiřího na křiž. s ulicí Kollárova.
c) Stávajícídopravníznačky,kteréby byly v rozporus navrženým dopravním režimem,
budou zakryty,
d) Uzavírkou místníchkomunikací nebude dotčena pravidelná autobusová doprava.
e) Při vjezdu do nám. Husovo (u prodejny f. ASON) bude v pravé polovině vozovky
umístěna zábrana tak, aby zůstal volný prostor pro silničníprovoz min. 5 m.
0 Dopravníznačenízajistí žadatel o uzavírku a instalaci provedou Technické služby Český
Brod ve spo|upráci s Městskou policií ČeskýBrod. Žadatel zodpovídá za stanovené
dopravní značenía jeho případnou obnovu po celou dobu trvání uzavírky místních
komunikací.
9) Po celou dobu trvání uzavirky bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem
vozidlům HZS a záchranné služby a nebude omezen výjezd a příjezd vozidel
do areálu HZS.
h) Žadatel o uzavírku umožnízásobování přilehlých obchodů na náměstí Husově a nám.
Arnošta z Pardubic po dobu trvání uzavirky.
ch) Odpovědnou osobou za uzavírku je Jiřina Třísková, te\.736746467.
i) Město Český Brod zajistí vyh|ášenízměn, souvisejících s uzavírkou místníchkomunikací,
v místě způsobem obvyklým.
j) Uzavírka místníchkomunikací bude provedena za přechodné úpravy dopravního značení
stanovené odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod dne 17,7. 2019 pod č,j. MUCB

k)

45390l2019lKa.

.

Po skončeníakce, nejdéle však po stanoveném termínu pro povolení uzavírky, bude
obnoveno původní dopravní značení,

účastníciřízeni.
Jiřina Třísková, lČ101 58 677,KeKapli277, Zdiměřice, Jesenice, 25242
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod,282 01
KSUS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 15O 21

odůvodnění

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky místníchkomunikací na náměstí
Husově, části nám. Arnošta z Pardubic, ul. Tyršova, Suvorovova a část ul. Krále Jiřího
v ČeskémBrodě obsahuje potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 10411997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a uskutečněníakce nelze provést bez uzavírky výše uvedených
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místníchkomunikací, povolovací orgán žádosti vyhověl

a

rozhodl tak, jak je ve výroku

uvedeno.

poučenío odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do'tSti dnů ode dne doruČeníke Krajskému
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejŠÍho
odboru dopravy a OŽÚ MEÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.
podle § 24 odst. 4 zákona č. 13t1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějŠÍch
předpisů, nemá případnéodvolání odkladný účinek.

Jiří katrnoška
oprávněná úřední osoba

Jiřina Třísková
ký Brod, 282 01
Město ČeskýBrod, náměstí Husovo 70,
'11,
p.o.,
Praha 5, 150 21
Zborovská
kraje,
KSÚS Středočeského
Na vědomí:
Technické s|užby města Český Brod, Palackého 339, Český Brod,282 01
Policie Čn rcŘp Střed.kraje Dl Kolín, Václavská 11, Kolín lll, 280 16
HZS Stř, kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín lV.,28O 02
Zd ravotní záchranná služba, Žižkova u|., Český Brod, 282 01
Městská policie Český Brod,28201

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu trvání uzavírky

Vyvěšeno dne:

.

..... Sejmuto dne: ......

Razítko orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

