
           

                Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

                Masarykovo nám. 1,2  

                250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
                podatelna: Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 

 

ODBOR DOPRAVY, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Váš dopis čj.:                                                                                     
Ze dne:                                                                                       

Naše číslo jednací:      OD-45946/2017-MRSJI                                                                         

Naše spisová značka:  OD-9038/2017-MRSJI/1           

Vyřizuje:                     J.Mrskoš  
Telefon:                      221621507  

E-mail:                        jiri.mrskos@brandysko.cz 

Datum:                       V Praze dne 27.6.2017                                                                              280.8 S/5                                                                                         

ROZHODNUTÍ Č. 111  

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, odbor dopravy, jako příslušný 
silniční správní úřad ve věcech silnic č. II.-III. tříd, podle ust. § 40 odst. 4), písm. a), zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, rozhodl podle ustanovení § 25 odst. 6) 

písm. e) a § 24 odst. 1) a 2)  zákona o pozemních komunikacích takto: 

Ţádosti, která byla podána u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3 dne 

6.6.2017 Obcí Nová Ves, IČ 00240532, zastoupena starostou p. Jiřím Melicharem, se sídlem 250 63 

Nová Ves č.12, se vyhovuje a MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy 

p o v o l u j e  z v l á š t n í  u ž í v á n í  v č e t n ě  u z a v í r k y  a  o b j í z d n é  t r a s y  

s i l n i c e  

č. III/2447 v k.ú. Nová Ves v km: 0.-0.428 staničení silnice z důvodu pořádání kulturně-sportovní 
akce „Turnaj v kuţelkách a pouť“. 

Odpovědný pracovník: p. Jiří Melichar, tel. 315684097, 731585507                   

Pořadatel: Obec Nová Ves, 250 63 Nová Ves č.12, IČ 00240532  
Důvod zvláštního užívání: kulturně-sportovní akce  

Termín: 1.7.2017 od 9.00 hod. – 24.00 hod. 

                                                     2.7.2017 od 11.00 hod. -  22.00 hod. 
Uzavřená část komunikace: od křiţovatky pozemní komunikace č. III/2443-III/2447 po křiţovat- 

                                                     ku komunikací č. III/2447-III/2446                           

Stanovení objízdné trasy: od křiţovatky komunikací č. III/2447-III/2443 po komunikaci č. 

III/2443 směr Čakovičky aţ po křiţovatku komunikací č. III/2443-III/0093, dále doprava po 
komunikaci č. III/0093 směr Jiřice aţ po křiţovatku komunikací č. II/0093-II/101, dále doprava po 

komunikaci č. II/101 směr Kostelec nad Labem aţ po křiţovatku komunikací č. II/101-III/2447, dále 

doprava po komunikaci č. III/2447 směr Nová Ves, obousměrně  

Dopravní opatření:  MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, odbor dopravy, 

dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 

změnách některých zákonů v platném znění stanoví a na základě odsouhlaseného DIO s vyznačením 

objízdné trasy,  které je nedílnou součástí rozhodnutí, stanovuje tímto přechodnou úpravu silničního 
provozu na č. III/2447 a na objízdné trase území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav. 

 

 

  

Obec Nová Ves 

IČ 00240532 

zastoupena p. Jiřím Melicharem 

starosta 
250 63  Nová Ves č.12 
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Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:               

                                                                                     

1. Kulturně-sportovní akce bude zajištěna pořadatelskou sluţbou, která bude řádně označena. 

2. Zvláštním uţíváním nesmí být znečišťována nebo jinak znehodnocována komunikace č. 
III/2447. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, aby nebyla narušena bezpečnost o 

plynulost silničního provozu. 

3. Pořadatel odpovídá, ţe kulturně-sportovní akce nenaruší bezpečnost na komunikaci č. III/2447 a 
umoţní průjezd vozidlům IZS (Policie ČR, hasiči, záchranná sluţba). 

4. Respektování podmínek dle vyjádření ke zvláštnímu uţívání silnic č. 209/2013 ze dne 24.6.2013 

vydané KSÚS Středočeského kraje, přísp.org. 

5. Po skončení kulturně-sportovní akce zajistí pořadatel řádný úklid uţívaného úseku pozemní 
komunikace č. III/2447. 

6. Správce neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené. 

7. Dopravní značení musí být reflexní, bude instalováno odbornou firmou na náklady pořadatele a 
dle předloţeného DIO, bude průběţně kontrolováno, případně doplněno. Po skončení akce bude 

odstraněno. 

8. Kulturně-sportovní akce bude zahájena po nabytí právní moci rozhodnutí. 

Při nesplnění podmínek rozhodnutí můţe silniční správní úřad vydané povolení omezit nebo  
        zrušit, a to na základě § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

ODŮVODNĚNÍ 

Dne 6.6.2017 obdrţel MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, ţádost Obce Nová 
Ves, IČ 00240532, která je zastoupena starostou p. Jiřím Melicharem, se sídlem 250 63 Nová Ves 

č.12, o vydání povolení zvláštního uţívání komunikace č. III/2447 z důvodu pořádání kulturně-

sportovní akce „Turnaj v kuţelkách a pouť“ + úplné uzavírky. Odbor dopravy Městského úřadu 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 1 na základě předloţených dokumentů posoudil 
– vyjádření KSÚS č. 186/2017 ze dne 6.6.2017, situace s vyznačenou uzavírkou a trasou objíţďky a 

zakresleným DIO odsouhlaseným silničním správním úřadem, dále vyjádření obce, na jejímţ 

zastavěném území má být uzavřena uzavírka, tj. obce Nová Ves a obce Čakovičky, Mratín, Kostelec 
nad Labem přes ně bude nařízena objíţďka a vyjádření MěÚ Neratovice. Uzavírka byla projednána 

s vlastníkem komunikací, dopravním úřadem. Zmíněné dotčené orgány s uzavírkou a navrhovanou 

trasou souhlasily   

Jelikoţ byly předloţeny zákonem poţadované náleţitosti a nebyly shledány důvody ţádosti 
nevyhovět, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.   

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení odvolání ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím podání u Městského úřadu Brandýs  nad   
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Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, odbor dopravy, Orebitská 477/18, 130 00 Praha   

 

 

 

 

Ing. Milena Pávová, v.r.                                                (otisk úředního razítka) 

vedoucí odboru dopravy 

 
 
 

 

Účastníci řízení: 

- adresát 
- KSÚS Středočeského kraje, Praha 5 

 

Na vědomí:                                                                                
- Obec Čakovičky 

- Obec Mratín 

- Město Kostelec nad Labem 
- MěÚ Neratovice, odbor dopravy 

- HZS Středočeského kraje, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav 

- Správa vojenské přepravy, Komenského 224, 500 01 Hradec Králové  

- Pragomedika plus, a.s., Štefánikova 415/2, 251 01 Říčany 
- Zdravotnická záchranná sluţba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podle poloţky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl stanoven správní poplatek ve 

výši 100,-Kč, a byl uhrazen dne 21.6.2017. 
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