Praha:

24.7.2012

SILNICE GROUP a.s.

Číslo jednací:

112230//2012/KUSK-DOP/Pik

Václavské nám. 802/56

Spisová značka:

SZ_109203/2011/KUSK/3

110 00 Praha 1

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Vlasta Piklová, l. 395

IČ 62242105

Značka:

DOP/Pik

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad
na silnicích I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti firmy
SILNICE GROUP a.s., Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, IČ 62242105, zastoupené firmou
Jaznak spol. s r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 48952621, (dále jen „žadatel“), ze dne
18.7.2012 povoluje podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích částečnou uzavírku
silnice č. I/16 mezi Řepovem a Mladou Boleslaví v úseku 90,300 – 90,600 km (dle GIS – Databanky
majetkových správců silnic a dálnic ČR), z důvodu obnovy povrchu vozovky v prostoru křižovatky
u Řepova..
Popis objízdné trasy:
Provoz bude veden po stávající komunikaci, vždy jedním jízdním pruhem v minimální šířce 3 m
v každém směru.
Autobusová doprava :
Provoz bude veden po stávající komunikaci, vždy jedním jízdním pruhem v minimální šířce 3 m
v každém směru.
Termín částečné uzavírky :
28.7 2012 – 10.8.2012.
Podmínky uzavírky :
1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
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vydaném Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, ze dne 24.7.2012 pod č.j.:
112228/2012/KUSK-DOP/Pik, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Před zahájením uzavírky požádá odpovědná osoba Policii ČR, Dopravní inspektorát Mladá
Boleslav, o kontrolu osazeného dopravního značení.
3. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové dopravy.
4. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
5. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje si vyhrazuje právo stanovené podmínky
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
6. Za dodržení podmínek zodpovídá společnost Jaznak spol. s r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav,
IČ 48952621, Lukáš Janda, tel. 602 451 108.
7. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí
dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených uzavírkou, rovněž
bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským subjektům
lokalizovaným v úseku uzavírky.
8. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu
než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je
poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní
dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00,
telefonicky na 596663550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz .
9. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení, ukončení
uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce.

Odůvodnění :
Dne 18.7.2012 požádala firma SILNICE GROUP a.s., Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1,
IČ 62242105, zastoupená firmou Jaznak spol. s r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 48952621,
o částečnou uzavírku silnice č. I/16 mezi Řepovem a Mladou Boleslaví, z důvodu obnovy povrchu
vozovky v prostoru křižovatky u Řepova..
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad,
po posouzení žádosti, doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy,
se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 11.7.2012, zn. I-Ko/15-2012, Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, č.j. KRPS-247079/ČJ2012-010706 ze dne 16.7.2012 a na základě stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0164,
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které vydal magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a SH, dne 17.7.2012 pod zn. ODSH 253280/2012-22/89, dospěl k závěru, že obnova povrchu vozovky silnice I/16 v prostoru křižovatky
u Řepova si vyžádá částečné omezení provozu, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po jeho obdržení, u Ministerstva dopravy
ČR, nábř. L. Svobody 12/22 Praha 1, prostřednictvím Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského
kraje. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Ing. Vlasta Piklová
odborný referent silničního hospodářství

Příloha:

Stanovení přechodné úpravy provozu na I/16 ze dne 24.7.2012, č.j.: 112228/2012/KUSK-DOP/Pik

Obdrží :











SILNICE GROUP a.s., Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Policie ČR, DI Mladá Boleslav
Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.
TRANSCENTRUM bus s.r.o.
BusLine a.s.
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH
Město Mladá Boleslav
Obec Řepov

Na vědomí :





Zdravotnická záchranná služba e –mail: dispečinky@zachranka.cz, info@zachranka.cz
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, e-mail
NSDI – centrální evidence uzavírek, e-mailem
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