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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, příslušný podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., IČ 46678468, se sídlem
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov, ze dne 18.03.2016 a na základě stanoviska Krajského
ředitelství Policie Středočeského kraje – Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 15.10.2014
a 18.03.2016, v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává
ve smyslu § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.
II/610, II/279, III/27917 a III/27922,

které bude užito v souvislosti s úplnou uzavírkou mostu č. ev. 610–034 u obce Svijany na silnici II/610 z
důvodu provádění zátěžových zkoušek stavby „II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu ev. číslo 610034“
dne 24.03.2016 od 09:00 – 15:00 hod.
Přechodná úprava provozu spočívá v osazení dopravního značení pro označení uzavírky a vyznačení
objízdné trasy na shora uvedených pozemních komunikacích. (Bude využito schématu DZ totožného
s dopravním opatřením v době provádění stavby. Zájemci se mohou s návrhem přechodné úpravy provozu
seznámit na MěÚ Mnichovo Hradiště, OVŽP, odd. speciálních činností (kancelář č. 204) v úředních dnech –
pondělí, středa, v době od 08:00 do 17:00 hod.).
Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami, pracovní místa
musí být řádně zabezpečena.
Dopravnímu inspektorátu PČR Mladá Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vyžádají event. naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Odůvodnění:
Dne 18.03.2016 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, žádost o povolení
úplné uzavírky provozu na pozemní komunikaci II/610, konkrétně mostu č.ev. 610–034 u obce Žďár. Úplná
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uzavírka je požadována z důvodu provádění zátěžových zkoušek stavby mostu, a to dne 24.03.2016 v době
od 09:00 hod. – 15:00 hod.
Žádost podala společnost HOCHTIEF CZ, a.s., IČ 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
– Smíchov.
K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravního
inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 15.10.2014, potvrzené dne 18.03.2016 včetně odsouhlaseného
grafického návrhu přechodné úpravy provozu.
V souvislosti s plánovanou uzavírkou je třeba pro zajištění bezpečnosti provozu stanovit přechodnou úpravu
provozu na příslušných pozemních komunikacích.
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu nebyl v souladu s § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu vydán.
P o u č e n í:
Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Toto
opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Lenka Macounová, v.r.
odborný referent
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 5 dnů.
Vyvěšeno dne:

.............................

………………………………….
osoba pověřená vývěsní službou
....................................................
podpis, razítko úřadu

Sejmuto dne: ..............................
…………………………………….
osoba pověřená vývěsní službou
...................................................
podpis, razítko úřadu

Obdrží jednotlivě:
- HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova
1304, 293 05 Mladá Boleslav – č.j. KRPS-365840/ČJ-2014-010706
- Obec Žďár, Žďár – Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
- Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Obec Svijany, Svijany 71, 463 46 Příšovice
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