
 
 

                             Městský úřad Český Brod 
                                           Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
                                           náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Č.j.: MUCB 15369/2017/OD/Ka                                          V Českém Brodě dne 23. 2. 2017 
Č.j.: SPIS MUCB 15151/2017  
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška 
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 
 
 
MPS mostní a pozemní stavby engeneering s.r.o.    
Čepí 104 
533 32   Čepí  

 

ROZHODNUTÍ 
 
     Firma MPS mostní a pozemní stavby engeneering s.r.o., IČ 291 48 871, Čepí 104, 533 32 
Čepí, zast. f. Dopravní značení Pardubice s.r.o., IČ 259 31 016, Rosice 155, 533 51 
Pardubice, zast.f. ADSUM  spol.s r.o., IČ 45144991, Lidická 7, Unhošť,  273 01 podala  dne 
21. 2. 2017 žádost o povolení uzavírky silnice č. II/245 z důvodu instalace provizorního 
mostu.  
      MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silniční 
správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, po projednání a posouzení žádosti rozhodl podle § 24 odst. 2 
silničního zákona a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
uvedený zákon provádí, takto: 
 

Uzavírka silnice 
 č. II/245  

 
se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době: 

   
1)  Druh uzavírky:  úplná, dlouhodobá 
  

  2)  Rozsah uzavírky:  most ev.č. 245-009a  v obci Vykáň 
 
3)  Délka úplné uzavírky: cca 30 m   
 
4)  Délka objížďky:  cca 13,0 km 
                               
5) Důvod uzavírky: instalace provizorního mostu  ev.č. 245-009a v obci Vykáň                                
 
6)  Doba uzavírky:  9.3.2017 – 13.3.2017 
 
7) Objížďková trasa:  
Směr od Českého Brodu:  v obci Vykáň na křiž. se silnicí č. III/24511 odbočit vpravo a 
pokračovat do obce Kounice, zde  na křiž. se sil.č. II/272 odbočit vlevo a pokračovat po této 
silnici až do obce Starý Vestec, zde odbočit vlevo na sil.č.II/611, na křižovatce se sil. č. 
III/24510 vlevo a pokračovat do obce Mochov na křiž. se sil.č. II/245, zde odbočit vlevo směr 
Vykáň. 
Směr od obce Mochov :      z obce Mochov pokračovat po sil.č. III/24510 a  č. II/611 do obce 
Starý Vestec, zde na křižovatce se sil.č. II/272 odbočit vpravo a pokračovat po sil.č. II/272 do  
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Kounic, zde na křižovatce se silnicí. č. III/24511 odbočit vpravo a pokračovat na křiž. se sil.č. 
II/245 do obce Vykáň. 
 

8)  Podmínky povolení uzavírky: 
 ------------------------------------------     
a) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení v souladu se stanovenou přechodnou úpravou  

d.z.,  která  byla  vydána  Odborem  dopravy  a OŽÚ MěÚ Český Brod dne 23. 2. 2017 
pod č.j. MUCB 15372/2017/OD/Ka.     

b) Žadatel zodpovídá za stanovené dopravní značení a jeho případnou obnovu po celou 
dobu uzavírky komunikace. Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu 
s navrženým dopravním režimem, budou zakryty. 

c) Odpovědná osoba za uzavírku je p. David Fanta, dat. nar. 24.9.1977, firma  Dopravní 
značení Pardubice s.r.o., Rosice 155, 533 51 Pardubice, tel. 603115936. 

9)   Uzavírkou  bude dotčena pravidelná autobusová doprava. Opatření se dotkne  linek PID 412  
      a 427 a opatření si  mimo změny jízdního řádu dále vyžádá: 

- zřízení výstupní zastávky „Vykáň“ v prostoru  návsi u  pomníku (u č.p. 25  nebo  přímo  u  
          pomníku  v  místě, kde   bude  možno  odstavit   autobus  cca  10x  denně  půl  hodiny  a             

            v jednom případě cca na hodinu). Jedná se o období 4.00-20.30 pracovního dne 
- spoje „Mochov-Vyšehořovice-Vykáň“ budou na příjezdu do Mochova vedeny v trase 

Chudomelská – Pod kostelem – Čelákovická (II/245) – 5. Května (výstupní, manipulační i 
nástupní zastávka v pravidelné zastávce směr Vyšehořovice)  

     -    spoje vedené mezi Mochovem a Českým Brodem přes Vykáň budou ve Vykáni využívat  
          provizorní zastávky, které budou  zřízeny na sil.č. III/24511 co nejblíže ke křižovatce  
          se sil.č. II/245 ( pro směr do Kounic cca 15 m za hranou objektu č. 43  a  pro  směr  
          do Černíků  cca 20m před křižovatkou se silnicí č. II/245) 
     -    spoje  vedené  mezi  Mochovem  a  Českým  Brodem  bez  zajíždění   do  Vykáně (mezi  
          Kounicemi  a   Černíky   po   silnici  č. III/24515)  budou   využívat   provizorní   zastávky  
          v Černíkách, která bude zřízena  na  silnici  č. III/24515 co nejblíže ke křižovatce  
          se silnicí č. II/245 ( pro oba směry doporučujeme v oblasti u parku). 
          V případě  nutnosti  změny   mající  vliv  na   změnu  dopravního  režimu, rozdílného  od    
          předložené žádosti, je nutné neprodleně informovat Koordinační dispečink ROPID na tel.  
          234704500, případně 601339788 nejpozději 3 pracovní dny předem. 

10)   Obec Vykáň  zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou výše uvedených silnic v místě    
       v způsobem obvyklým. 

  11)    Po skončení  uzavírky, bude obnoveno původní dopravní značení. 
 
Účastníci řízení: 
MPS mostní a pozemní stavby engeneering s.r.o., IČ 291 48 871, Čepí 104, Čepí, 533 32  
zast. f. Dopravní značení Pardubice s.r.o., IČ 259 31 016, Rosice 155, Pardubice, 533 51 
zast.f. ADSUM spol.s r.o., IČ 45144991, Lidická 7, Unhošť, 273 01 
KSÚS Středočeského kraje p.o.,  Zborovská 11, Praha 5, 150 21            
Obec Vykáň, Vykáň 24, 289 15 
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15 
Obec Starý Vestec, Starý Vestec 67, 289 16 
Obec Mochov, Sokolovská 92, 250 87 
 

Odůvodnění 
     Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/245, obsahuje 
potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
povolovací orgán žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 

Poučení o odvolání 
       Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího  
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odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod, náměstí Husovo  70, Český 
Brod, 282 01. 
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, nemá případné odvolání odkladný účinek. 
 
 
 
 
                                                                                            Jiří Katrnoška 
                                                                                     oprávněná úřední osoba 
 
 
Dále obdrží: 
Účastníci řízení: 
MPS mostní a pozemní stavby engeneering s.r.o., Čepí 104, Čepí, 533 32   
zast. f. Dopravní značení Pardubice s.r.o., , Rosice 155, Pardubice, 533 51  
zast.f. ADSUM spol.s r.o., Lidická 7, Unhošť, 273 01 
KSÚS Středočeského kraje p.o.,  Zborovská 11, Praha 5, 150 21            
Obec Vykáň, Vykáň 24, 289 15 
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15 
Obec Starý Vestec, Starý Vestec 67, 289 16 
Obec Mochov, Sokolovská 92, 250 87 
 
Na vědomí: 
Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor dopravy, Orebitská 477/18, Praha 3, 130 00 
Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Nymburk, Boleslavská 1831/13, Nymburk, 288 29 
HZS Stř. kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02 
HZS Stř. kraje,Územní odbor Nymburk, Tyršova 11, Nymburk, 288 02  
Zdravotní záchranná služba, ul. Žižkova, Český Brod, 282 01  
ROPID Praha, Rytířská 10, Praha 1, 110 00 
Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, Kolín, 280 02 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů 
 
 
Vyvěšeno dne: ………….. Sejmuto dne : ………………….. 
 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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