Magistrát města Mladá Boleslav
odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravy a SH
Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332

M-SILNICE a.s.
Husova 1697
530 01 Pardubice

ROZHODNUTÍ
Č.j.ODSH 253-280/2017-22/164

V Mladé Boleslavi 23. listopadu 2017

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, přísp. org. pod zn. 5452/17/KSUS/MHT/PEC ze dne 29.8.2017 + prodloužení termínu
ze dne 22.11.2017 a souhlasu Policie ČR-DI Mladá Boleslav pod č.j. KRPS-265903/ČJ-2017-010706-KOM
ze dne 23.8.2017+ prodloužení termínu ze dne 13.11.2017 a po projednání s dotčenými orgány a subjekty,
rozhodl podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů takto:
na základě žádosti fy M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 01 Pardubice, IČ 42196868, na základě plné
moci zastoupená fy JAZNAK spol. s r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 48952621, ze dne 22.
listopadu 2017
povoluje
žadateli úplnou uzavírku silnice č. III/27939 v prostoru křižovatky se silnici č. I/16 v obci Sukorady,
z důvodu provádění stavebních prací při akci „Rekonstrukce vozovky I/16 v obci Sukorady“.
Údaje o uzavírce:
Úsek uzavírky :
silnice č. III/27939 v prostoru křiž. se silnici č. I/16 v obci Sukorady
Doba uzavírky :
v době od 4.12.2017 do 14.12.2017
Důvod uzavírky :
provádění stavebních prací při akci „Rekonstrukce vozovky I/16 v obci Sukorady“
Druh uzavírky :
úplná
Stanovená objížďka : - pro nákladní dopravu: po silnici č. I/16 (Horní Bousov) – silnice č. II/279 (Horní
Bousov – Dolní Bousov – Řitonice) – silnice č. III/27939 (Řitonice – Petkovy –
Dlouhá Lhota) - obousměrně
- pro osobní dopravu: po místní komunikaci v obci Sukorady
Pravidelná autobusová doprava : bude umožněn průjezd přes uzavírku
Úplná uzavírka se povoluje za těchto podmínek:
1) Dopravní značení bude provedeno dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích pod č.j. ODSH 253-280/2017-22/165 dne 23.11.2017, které je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí.
2) Při uzavírce bude umožněn průjezd pravidelné autobusové dopravě.
3) Žadatel je povinen učinit taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena. Nebude-li akce
ukončena v daném časovém termínu, bude přikročeno k použití sankcí dle § 42 b zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Při uzavírce misí být umožněn přístup k jednotlivým nemovitostem.
5) Odboru dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav se vyhrazuje právo změnit nebo doplnit
podmínky tohoto rozhodnutí, pokud si to vyžádá veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
6) Za plnění podmínek stanovených v rozhodnutí zodpovídá fy M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 01
Pardubice – Ing. Petr Novák, telefon č. 724724332.

Účastníci řízení:
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 01 Pardubice, IČ 42196868, zastoupená fy JAZNAK spol. s r.o., Vinec
26, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 48952621
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ
00066001
Odůvodnění:
Po posouzení žádosti fy M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 01 Pardubice, IČ 42196868, na základě plné
moci zastoupená fy JAZNAK spol. s r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 48952621, ze dne 22.
listopadu 2017 a po projednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org., Policií
ČR-DI Mladá Boleslav a dotčenými orgány a subjekty, byla z důvodu provádění stavebních prací při akci
„Rekonstrukce vozovky I/16 v obci Sukorady“ povolena úplná uzavírka silnice č. III/27939 v prostoru
křižovatky se silnici č. I/16 v obci Sukorady.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Zborovská 11,
150 00 Praha 5 . Smíchov prostřednictvím odboru dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav.
Ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.
JUDr. Zdeněk Čurda
referent odboru dopravy a SH

Obdrží:
Žadatel, zastoupený fy JAZNAK spol. s r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Na vědomí:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy
Policie ČR DI Mladá Boleslav
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III,
293 05 Mladá Boleslav
Záchranná služba, Laurinova 333, 293 01 Mladá Boleslav
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Boleslavská 98/6, 293 06 Kosmonosy
Obec Sukorady
Obec Dlouhá Lhota
Obec Petkovy
Obec Řitonice
Město Dolní Bousov

