Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor dopravy
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MH-OD/8048/2019-3/172/Sku
18939/2019/MH
Iva Skupová
326 776 744
iva.skupova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne:

30.05.2019

Mnichovo Hradiště,

13.06.2019

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm.
a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon),

I.
povoluje
podle § 24 silničního zákona a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., POHL cz, a.s., IČ 25606468, se sídlem Nádražní
25, 252 63 Roztoky, zastoupené na základě plné moci ze dne 23.04.2019 spol. TRASO-DC s.r.o., IČ
2614359, se sídlem Huntířov 191, 405 02 Huntířov,
ve smyslu § 24 odst. 1 a 2 silničního zákona výše uvedenému žadateli

úplné uzavírky


silnice; III/26817



silnice III/26819

II. ETAPA náves Jivina – směr Klášter Hradiště n. Jiz., Mnichovo
Hradiště;
III. ETAPA náves Jivina – směr Neveklovice
I. ETAPA náves Jivina – směr Mukařov

Uzavírka se povoluje z důvodu realizace akce „Kanalizace Jivina“.

Termín uzavírky po jednotlivých úsecích v pohyblivých pracovních místech max. délky 50 m
od 17.06.2019 - 31.10.2019
I.
II.
III.
IV.

ETAPA OD 17.06.2019-30.06.2019 úsek náves Jivina směr Mukařov
ETAPA od 12.08.2019-22.09.2019 úsek náves Jivina směr Klášter Hradiště n. Jizerou, Mnichovo
Hradiště
ETAPA od 01.07.2019-11.08.2019 úsek náves Jivina směr Neveklovice
Pokládka povrchů do 31.10.2019

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1.
2.

3.
4.
5.

Doba trvání uzavírky bude dodržena, popř. zkrácena.
Na začátku uzavírky bude, v souladu s § 39 prováděcí vyhlášky, umístěna orientační tabule s uvedením
dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka
povolena. Dále je zde třeba uvést také harmonogram prací obsahující množství a časový průběh
jednotlivých druhů prací.
Před uzavírkou bude stavebník informovat vlastníky nemovitostí v obci Jivna o přesném termínu
úplného omezení vjezdu a výjezdu.
Přístup k jednotlivým objektům bude řešen operativně, dle postupu stavebních prací, se
stavbou, zhotovitelem (po dohodě s oprávněnou osobou na místě stavby) a majiteli nemovitostí.
Vjezd na tyto pozemky bude jejich vlastníkům umožněn neprodleně po dokončení nezbytných prací.
Organizace autobusové dopravy bude provedena dle návrhu jízdních řádů pro všechny etapy
akce Kanalizace Jivina. Dotčené linky: 206260 Mnichovo Hradiště-Klášter-Mladá Boleslav
260280 Mnichovo Hradiště-Cetenov, Hrubý Lesnov
260310 Mnichovo Hradiště-Mukařov, Vicmanov
I. Etapa úsek náves Jivina směr Mukařov
Linka 260260 není dotčena
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Linka 260280 (Lesnov) až na spoje v 18:10 z MH, nedělní v 19:15 z MH a nedělní
v 15:55 z Hrubého Lesnova jedou všechny spoje po objížďce z Jiviny
přímo na Klášter, zde zastavují ve stanici u pošty, pod pivovarem mohou
zastavit jen spoje vedené do Bukoviny. Školní spoj jede na lince 260310
dříve, než je obvyklé.
Linka 260310 (Vicmanov) nezajíždí na Jivinu, přerušeno je spojení Borovice
– Jivina. Z Jiviny je možné využít linku 260280 od Cetenova.
II.ETAPA náves Jivina – směr Klášter Hradiště n. Jiz., Mnichovo Hradiště
Linka 260260(Klášter) spoj. Č. 3 po 6.hodině a spoj č.10 ve 14:45 z Mladé
Boleslavi nejedou na Jivinu a v Klášteře k poště a ze spodní části
Kláštera pokračují přímo do Mnichova Hradiště.
Linka 260280 (Lesnov) všechny spoje musí jet po objížďce přes Bukoviny a
Borovici. Zastavují zde jen ty spoje, které zastavovat mají.
Linka 260310 není dotčena.
III.ETAPA náves Jivina – směr Neveklovice
Linka 260280 spoje jedou z Neveklovic přímo po objížďce přes Mohelnici. Z
Jiviny a Bukovin je třeba využívat linku 260310 od Vicmanova, která
bude na Jivinu mimořádně zajíždět.
Linka 260310 (Vicmanov) zajíždí všemi spoji na Jivinu, aby nahradila z této obce
spojení namísto linky 260280, která bude na Jivinu zajíždět jen
vybranými spoji.
Linka 260260 (Klášter) není dotčena.
6. Uzavřený úsek musí být řádně označen a zabezpečen zábranami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
rovněž bezpečnosti chodců. Pracovní místa budou zajištěna v souladu s TP 66 – Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
7. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami.
Přechodná úprava provozu bude realizována dle návrhu odsouhlaseného Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav dne 29.05.2019
(stanovisko KRPS-150886/ČJ-2019-010706-KOM), a dále v souladu se stanovením přechodné
úpravy provozu, které bylo vydáno místně příslušným správním úřadem, tj. MěÚ Mnichovo
Hradiště dne 10.06.2019 pod č.j. MH-OD/8048/2019-2/162/Sku.
8. Žadatel odpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění odsouhlaseného dopravního značení
a zařízení pro zabezpečení pracovních míst a souvisejícího informativního provozního DZ.
9. Přechodné dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních
podmínek. Žadatel odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace. Místní úprava
provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryta.
10. Případné znečištění vozovky silnice bude ihned odstraněno.
11. Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna veškerá zařízení a dopravní značení umístěná
v souvislosti s uzavírkou.
12. V případě naléhavých okolností může příslušný dopravní inspektorát stanovit další podmínky při
zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
13. V případě naléhavých okolností může zdejší silniční správní úřad stanovit další podmínky při
zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
14. Při nedodržení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může silniční správní úřad udělené povolení
omezit nebo zrušit.
15. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, kontaktní osoba: Pavel Polena stavbyvedoucí 602 470 837.

II.
nařizuje
podle § 24 odst. 1, 2 a 4 silničního zákona objížďku v návaznosti na úplné uzavírky provozu uvedené
v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, s níže stanovenými objízdnými trasami pro oba směry.

Objízdné trasy budou dle harmonogramu prací v souhrnném termínu
od 17.06.2019 - 31.10.2019.
I.

II.

ETAPA od 17.06.2019-30.06.2019 náves Jivina směr Mukařov
ETAPA od 12.08.2019-22.09.2019 náves Jivina – směr Klášter Hradiště n. Jiz., Mnichovo
Hradiště

Pro obě etapy je objízdná trasa z místa uzavírky vedena stejnou trasou po silnici č. III/26817 do obce Klášter
Hradiště nad Jizerou, po silnici č. III/26815 a následně po silnici III/26820 směrem na Dolní Bukovinu a
Borovici, kde pokračuje po silnici III/26819 zpět do obce Jivina a obráceně.
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III.

ETAPA od 01.07.2019-11.08.2019 úsek náves Jivina směr Neveklovice

Z místa uzavírky je objízdná trasa vedena po silnicích č. III/26817, III/2772 a III/2771 do obce Mohelnice nad
Jizerou, dále pak po silnici č. II/277 do Mnichova Hradiště, z Mnichova Hradiště po silnici č. III/26815 do
Kláštera Hradiště nad Jizerou odkud pokračuje po silnici č. III/26817 zpět do obce Jivina.
Nařízení se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami.
Přechodná úprava provozu bude realizována dle návrhu odsouhlaseného Krajským
ředitelstvím policie Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav dne
29.05.2019 (stanovisko KRPS-150886/ČJ-2019-010706-KOM), a dále v souladu se stanovením
přechodné úpravy provozu, které bylo vydáno místně příslušným správním úřadem, tj. MěÚ
Mnichovo Hradiště dne 10.06.2019 pod č.j. MH-OD/8048/2019-2/162/Sku.
2. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na svůj náklad na základě stanovené
přechodné úpravy provozu. Zároveň odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.
3. Po ukončení úplné uzavírky budou ihned odstraněna všechna dopravní značení a zařízení umístěná v
souvislosti s objížďkou.
Nikdo nemá právo na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Za plnění podmínek odpovídá: Pavel Polena stavbyvedoucí 602 470 837.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je:
POHL cz, a.s., IČ 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

Odůvodnění:
Dne 30.05.2019 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, žádost o povolení úplných uzavírek silnic
III/26819 a III/26817 v obci a místních části Jivina. Důvodem je realizace akce „Kanalizace Jivina“, a to
v souhrnném termínu od 17.06.2019 - 31.10.2019 ve třech etapách
Žádost podala společnost POHL cz, a.s., IČ 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, zastoupená
na základě plné moci ze dne 23.04.2019 spol. TRASO-DC s.r.o., IČ 2614359, se sídlem Huntířov 191, 405 02
Huntířov.
Podkladem pro vydání rozhodnutí byly následující dokumenty:
-

stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav, ze
dne 29.05.2019 č.j. KRPS-150886/ČJ-2019-010706-KOM včetně odsouhlaseného grafického návrhu
přechodné úpravy provozu, objízdných tras a uzavírek,
vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. č.j.: 3561/19/KSUS/MHT/BAR ze dne
12.06.2019,
kopie plné moci společnosti POHL cz, a.s., pro spol. TRASO-DC s.r.o., ze dne 23.04.2019,
kopie časového harmonogramu postupu prací v uzavřeném úseku,
grafické znázornění úseků dotčených uzavírkami,
vyjádření obce Jivina
vyjádření obce Klášter Hradiště nad Jizerou ze dne 07.06.2019,
vyjádření obce Mukařov ze dne 07.06.2019,
vyjádření obce Horní Bukovina ze dne 27.05.2019,
vyjádření obce Mohelnice nad Jizerou ze dne 27.05.2019,
vyjádření města Mnichovo Hradiště ze dne 07.06.2019,
vyjádření provozovatele linkové autobusové dopravy,
kopie zápisu z koordinační schůzky, která proběhla dne 23.05.2019 na obecním úřadě Jivina,
doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 11.06.2019.

MěÚ Mnichovo Hradiště v souvislosti s plánovanou akcí vydal dne 10.06.2019 pod č.j. MH-OD/8048/20192/162/Sku. opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích III/26817,
III/26819 v obci Jivina a na objízdných trasách.
Požadavky správce pozemní komunikace a příslušného dopravního inspektorátu silniční správní úřad
akceptoval a tyto jsou podmínkami rozhodnutí.
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Vzhledem k tomu, že stavební práce nelze bez uzavírek v daných úsecích komunikací provést, silniční
správní úřad obdržel potřebné náležitosti a příslušný dopravní inspektorát i správce dotčených pozemních
komunikací s uzavírkami souhlasí a s dopravním opatřením byla seznámena také obec, na jejichž území
dojde k uzavírkám, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Povolení se vydává z předpokladu dodržení stanovených podmínek.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81-83 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta
pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy
bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li konec lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 1924 správního řádu.
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Městského úřadu
Mnichovo Hradiště, Odboru dopravy (Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší
městský úřad na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání nemá odkladný účinek.
podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

Iva Skupová
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Doručí se:
Účastníci řízení:









POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky (prostřednictvím zmocněnce - TRASO-DC s.r.o., Huntířov
191, 405 02 Huntířov)
Obec Horní Bukovina, Horní Bukovina 56, 295 01 Mnichovo Hradiště
Obec Jivina, Jivina 9, 294 14 Jivina
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou
Obec Mohelnice nad Jizerou, Mohelnice nad Jizerou 48, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
Obec Mukařov, Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dotčené orgány:
-

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova 1304,
293 01 Mladá Boleslav – KRPS-150886/ČJ-2019-010706-KOM

Na vědomí:
Zdravotnická záchranná služba, Laurinova 333, 293 01 Mladá Boleslav
Hasičský záchranný sbor, Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Boleslavská 98/6, 293 06 Kosmonosy
JSDI
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