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Rozhodnutí
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle
ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, rozhodl v řízení
o žádosti, kterou dne 18.10.2021 podala spol. USK s.r.o., IČ: 27138551, se sídlem Pod Borkem 319,
29301 Mladá Boleslav (dále jen „žadatel“), ve věci povolení uzavírky silnice III. třídy v k.ú. Stupice
a nařízení objížďky z důvodu realizace akce s názvem: „Rekonstrukce vozovky III/0127 v k.ú. Stupice“,
t a k t o:
I. Podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, povoluje úplnou uzavírku
silnice č. III/0127 v ul. Královická v úseku od křižovatky se silnicí č. III/33313 v délce 316 metrů
směrem k obci Stupice, v k.ú. Stupice [7477785], okres Praha - východ z důvodu realizace akce
s názvem: „Rekonstrukce vozovky III/0127“. Termín uzavírky je od 17.11.2021 do 18.11.2021.
II. Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nařizuje objížďku
uzavírky uvedené v bodě I. tohoto rozhodnutí a stanoví ve shodném termínu objízdnou trasu
po silnicích č. III/33313 a III/0126a v k.ú. Sibřina a Stupice. Objízdná trasa je obousměrná,
pro veškerou dopravu a bude označena přechodným dopravním značením na základě stanovení
přechodné úpravy provozu.
III. Podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, povoluje úplnou uzavírku
silnice č. III/0127 v ul. Kolodějská v úseku od křižovatky se silnicí č. III/0126a v délce 535 metrů
směrem k obci Stupice, v k.ú. Stupice [7477785], okres Praha - východ z důvodu realizace akce
s názvem: „Rekonstrukce vozovky III/0127“. Termín uzavírky je od 19.11.2021 do 20.11.2021.
IV. Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nařizuje objížďku
uzavírky uvedené v bodě III. tohoto rozhodnutí a stanoví ve shodném termínu objízdnou trasu
po silnicích č. III/0126a s III/33313 v k.ú. Stupice a Sibřina. Objízdná trasa je obousměrná,
pro veškerou dopravu a bude označena přechodným dopravním značením na základě stanovení
přechodné úpravy provozu.
Dopravní opatření: Omezení autobusové dopravy, zrušení zastávky.
V úseku uzavírky (III/0127, Sibřina) je vedena linka PID č. 303. Po dobu uzavírky bude tato linka
vedena po objízdných trasách (III/0126a a III/33313). Za tímto účelem se ruší zastávka - „Sibřina,
Stupice“, bez náhrady. Zastávku - „Sibřina, Říčanská“, budou obsluhovat pouze vybrané spoje jedoucí
do zastávky - „Křenice, K Sibřině“. V termínu uzavírky bude po objízdných trasách vedena i dopravy
linky PID č. 111 (bez zastávek).
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
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Název stavby:
V místě:
Termín provádění prací:
Stavebník:
Investor stavby:
Odpovědná osoba za DZ a stavbu:
Dopravní opatření:

Rekonstrukce vozovky III/0127
Silnice č. III/0127, k.ú. Stupice
od 17.11.2021 do 20.11.2021
USK s.r.o., IČ: 27138551
Středočeský kraj
p. Vladislav Levý, U.S.K. s.r.o., tel. - 724630802
Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka, objížďka

Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených v předchozím souhlasu Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, Dopravní inspektorát, ÚO Praha venkov - VÝCHOD, pro povolení zvláštního
užívání pozemní komunikace, její uzavírky a nařízení objížďky č.j.- KRPS-262249-1/ČJ-2021-011506
ze dne 18.10.2021 a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Zborovská 11,
15021 Praha 5, č.j.- 7693/21/KSUS/MHT/POL ze dne 18.10.2021 a spol. ROPID č.j.- 1052/21/KB
ze dne 20.10.2021.
2. Dotčený úsek silnice smí být uzavřen max. na dobu uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí.
Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
3. Pracovní místo, uzavírka i objížďka musí být označeny dopravními značkami v souladu
se stanovením přechodné úpravy provozu. Po celou dobu povolení uzavírky bude dopravní
značení udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj
náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky. Na začátku uzavírky bude umístěna
orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby,
na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
4. Osoba odpovědná za uzavírku a provoz stavby je p. Vladislav Levý, tel. 724630802, za USK s.r.o.
5. V případě vzniku dopravních komplikací zajistí žadatel řízení dopravy za pomoci dostatečného
počtu pověřených osob, vybavených a označených dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích.
6. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
7. Po ukončení stavebních prací a uzavírky budou přechodné dopravní značky a zařízení umístěné na
pozemních komunikacích v rámci přechodné úpravy provozu neprodleně odstraněny.
8. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a o objízdné trase způsobem v místě obvyklým.
9. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na místě akce ke kontrole osobám pověřeným
výkonem státního dozoru na silnicích.

Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
- USK s.r.o., IČ: 27138551, se sídlem Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav (žadatel)

Odůvodnění
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, obdržel dne 18.10.2021 žádost společnosti
U.S.K. s.r.o., IČ: 27138551, se sídlem Pod Borkem 319, 29301 Mladá Boleslav o povolení uzavírky
silnice č. III/0127 v k.ú. Stupice a objížďky pro akci s názvem: „Rekonstrukce vozovky III/0127“.
K žádosti byly doloženy potřebné podklady a dne 18.10.2021 bylo oznámeno zahájení řízení ve věci
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Ústní jednání nebylo s ohledem na místní
znalost a dostatek podkladů k rozhodnutí ve věci svoláno. Řízení nebylo ve stanovené lhůtě
doplňováno o nové skutečnosti. V řízení nebyly v řádném termínu uplatněny žádné připomínky.
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Silniční správní úřad žádost dle předložených podkladů posoudil, žádosti vyhověl a povolil uzavírku
a objížďku za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, neboť byly předloženy zákonem
požadované náležitosti, byl řádně uhrazen správní poplatek a úřad neshledal důvody žádosti
nevyhovět.

Poučení
Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání
u Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Mariánské náměstí 28,
odbor dopravy, Stará Boleslav. Odvolání nemá odkladný účinek.
Účastník řízení má právo vzdát se písemně u správního orgánu práva na odvolání v dané věci. Tímto
dále pozbývá práva na poskytnutí 15. denní odvolací lhůty.
Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25, odst. (3), zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydané povolení.

-otisk úředního razítka-

Mgr. Bc. Jiří Kenda
referent silničního hospodářství

Rozdělovník
Účastníci řízení:
• Středočeský kraj - vlastník PK (KSÚS Stř. kraje, Oblast Mnichovo Hradiště, pověřena správou PK)
• USK s.r.o., žadatel - (stavebník)
Dotčené orgány a ostatní:
• ROPID
• Obec Sibřina
• KSÚS p.o., Oblast Mnichovo Hradiště
• Policie ČR DI Praha venkov - VÝCHOD
• Lékařská záchranná služba SK - Kladno, Vančurova 1544, Kladno
• Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno
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DIO - uzavírka, objízdná trasa
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