MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY DOPRAVY

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spisová značka:
Č.j.:
Vyřizuje/Oprávněná
úřední osoba:
Tel.:
E-mail:
Datum:

67119/2021/ODSD/JaNo
67119/2021/ODSD/JaNo
Jana Nováková
326716336
novakovaj@mb-net.cz
28.07.2021

Žadatel:
H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav 1

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný dle §
40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"), rozhodl dne 28.07.2021 ve věci žádosti o vydání povolení uzavírky a nařízení
objížďky pozemní komunikace, kterou dne 28.07.2021 podal(a) H-INTES s.r.o., IČO: 25636332, Pod Borkem 319,
Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav 1, takto:
ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
povoluje
úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci – ul. Vodkova od křižovatky ul. Starofarní s ul. Ptáckou
v Mladé Boleslavi a s tím související dopravní opatření v okolních ulicích
Údaje o uzavírce :
Úsek uzavírky: ul. Vodkova od křižovatky ul. Starofarní s ul. Ptáckou Mladá Boleslav
Doba uzavírky:

od 13.08.2021 do 22.12.2021

Dopravní opatření: úplná uzavírka provozu dle DIO HI 005 H-INTES spol. s.r.o. ze dne 16.06.2021
Důvod uzavírky: ul. Vodkova od křižovatky ul. Starofarní s ul. Ptáckou Mladá Boleslav
Druh uzavírky:

úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci

Odpovědná osoba: p. Čerych Martin, tel. 724 123 227
Instalaci přechodného dopravního značení provede: JAZNAK, spol. s r.o., Vinec č.p. 26, 293 01 Mladá Boleslav
Za stav a umístění DZ bude zodpovědný: JAZNAK spol. s.r.o., p. Lukáš Janda, tel.: 602 451 108
objízdná trasa není nařízena
V úseku uzavírky a provádění výkopových prací bude instalováno DZ B1 Zákaz vjezdu všech vozidel
s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“, Z2 Zábrany pro označení uzavírky budou za snížené
viditelnosti osvětleny. Dále DZ B28 Zákaz zastavení vč. DT kde bude uveden datum a čas.
Ve smyslu ustanovení § 19a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích musí být příslušná dopravní
značka B 28, popř. IP 25 (B28) na pozemní komunikaci umístěna nejméně 7 dní před prvním dnem
dočasného zákazu nebo omezení.
Pro povolení uzavírky se stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zodpovídá za řádné rozmístění dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky provozu na
pozemních komunikacích.
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2. Obyvatelé uzavřené ulice a rezidenti budou včas, prokazatelným a vhodným způsobem informováni o
termínech prací a prováděných dopravních opatřeních zhotovitelem stavby.
3. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění bezpečnosti chodců (bezpečné lávky, zábrany, oplocení,
osvětlení). Též bude umožněn bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí, stejně tak bude umožněn
příjezd a přístup všem složkám integrovaného záchranného systému.
4. Zhotovitel zajistí ve spolupráci s firmou Compag vývoz odpadních nádob (popelnic) všem obyvatelům
uzavřené ulice.
5. V případě, že se v místě provádění výkopových prací nacházejí rezidenční (placené) parkovací stání,
zajistí zhotovitel jejich přesun na nejbližší vhodné místo (příp. určené SMK) a to po domluvě s
rezidenty.
6. Žadatel je povinen zajistit údržbu přechodného dopravního značení tak, aby byla zajištěna nepřetržitě jeho
plná funkčnost po celou dobu užití.
7. Uzavírka bude řádně označena dopravním značením, které bude svým provedením a rozmístěním odpovídat
zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále ČSN 01 8020, ČSN-EN
12 899-1, vč. národní přílohy a musí být v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních
komunikacích – TP 66.
8. Ve smyslu ustanovení § 19a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích musí být příslušná dopravní
značka B 28, popř. IP 25 (B28) na pozemní komunikaci umístěna nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného
zákazu nebo omezení.
9. Ve smyslu ustanovení §19b zákona o pozemních komunikacích, je vlastník pozemní komunikace oprávněn
odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a
odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní
komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné
vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné,
oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je
možné vozidlo vyzvednout a způsob jeho vyzvednutí.
10. Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu
nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady neodstranění, odstavení a vrácení
silničního vozidla jeho provozovatel.
11. Pracemi nesmí být znečišťovány nebo poškozovány přilehlé komunikace a další části této komunikace.
12. Poškození komunikace bude bezprostředně nahlášeno majetkovému správci komunikaci odboru
dopravy a SH, Bc. Vocásek tel. 733 164 505. Opravu komunikace zajistí žadatel u specializované firmy.
Do doby přejímky definitivní povrchové úpravy komunikace bude stavebník plně zodpovědný za
bezpečný provoz na dotčené komunikaci.
13. Po použití komunikace nebo veřejného prostranství musí být místo uvedeno do původního stavu,
zameteno, umyto. Pokud by po skončení prací byla shledána závada na komunikaci, vzniklá
v souvislosti s tímto povolením, pak požaduje správce místních komunikací po žadateli neprodlenou
opravu (uvedení do původního stavu). Případné poškození komunikace jste povinni neprodleně nahlásit
a provést opravu poškozené komunikace na své náklady a to se zárukou 60 měsíců.
14. Žadatel je povinen učinit taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena, popřípadě zkrácena. Magistrát
města odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky tohoto
rozhodnutí, pokud si to vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu.
15. Žadatel bude respektovat podmínky dané závazným stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav KRPS149495/ČJ-2021-010706-KOM ze dne 22.06.2021 bude označena předepsaným dopravním značením,
schváleným DI PČR Mladá Boleslav. Dle DIO H-INTES s.r.o. HI 005 ze dne 16.06.2021.
16. Po skončení stavebních prací musí být komunikace uvedeny do bezpečného a provozuschopného stavu. Do
doby přejímky definitivní povrchové úpravy komunikace bude stavebník plně zodpovědný za bezpečný
provoz na dotčené komunikaci.
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17. Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích bude stanovena opatřením obecné povahy.
Stávající DZ v rozporu s uzavírkou bude zakryto.
18. Ukončení nebo případné prodloužení doby uzavírky bude neprodleně oznámeno odboru dopravy a SH
Magistrátu města Mladá Boleslav. Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná
v souvislosti s uzavírkou.
19. Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto povolení
změnit nebo doplnit, pokud si to vyžádá situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.
20. Při nedodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí bude ze strany Magistrátu města Mladá Boleslav
postupováno proti fyzické osobě podle § 42a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a proti právnické osobě a fyzické osobě podnikající podle § 42b zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád") je H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav 1
O d ů v o d n ě n í
Dne 28.07.2021 podal(a) H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav 1 žádost o vydání
povolení uzavírky a nařízení objížďky pozemní komunikace v souvislosti s rekonstrukcí povrchu komunikace.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky pozemní komunikace. Žádost byla
předepsaným způsobem doložena.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky nebyly vzneseny.
Stanoviska a vyjádření:
Závazné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav,
Dopravní inspektorát Mladá Boleslav KRPS-149495/ČJ-2021-010706-KOM ze dne 22.06.2021
Vyjádření správce místních komunikací ze dne 07.07.2021.
Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 24 zákona o
pozemních komunikacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné námitky a
stanoviska. Zjistil, že povolením uzavírky pozemní komunikace a nařízením objížďky nejsou ohroženy veřejné
zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem
uvedeným ve výroku.
Účastníci řízení jsou: H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav 1, Statutární město
Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá
ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode
dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává u Magistrátu města
Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01
Mladá Boleslav. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5Smíchov, 150 00 Praha.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Jana Nováková
referent dopravy a správy dopravy 7
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Za správnost vyhotovení:
Jana Nováková
referent dopravy a správy dopravy 7
Příloha:
 situace dopravního značení dle DIO H-INTES, HI005 ze dne 16.06.2021

Rozdělovník:
Účastník řízení:
H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav 1
Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá
Boleslav, Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, 272 01 Kladno 1
Správa komunikací s.r.o. Mladá Boleslav
Městská policie Mladá Boleslav
Ing. Bohuslav Ottomanský, Štúrova 569, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., Starofarní 152, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1

SPIS
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