Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor dopravy

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Spisová značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MH-OD/14066/2020
MH-OD/14066/2020-3/260/LVoj
Ing. Lucie Vojtíšková, oprávněná úřední osoba
326 776 744
lucie.vojtiskova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne:

14.09.2020

Mnichovo Hradiště,

21.09.2020

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),

p o v o l u j e,
podle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 silničního zákona, Obci Loukov, IČ 00509281, se sídlem Loukov 81,
294 11 Loukov u Mn. Hradiště, zvláštní užívání pozemní komunikace – silnice č. III/27922 (umístěné na
pozemku parc. č. 816 v k.ú. Loukov u Mn. Hradiště) v obci Loukov, a to z důvodu provádění výkopových prací
za účelem pokládky vodovodní přípojky pro místní hřbitov na pozemku parc. č. 798/1 v k.ú. Loukov u
Mn.Hradiště.
Údaje o zvláštním užívání:
Doba trvání:
Obec:
Silnice, úsek:
Uzavírka:

22.09.2020 – 30.09.2020
Loukov
III/27922, km: cca 2,100
částečná

Pro zvláštní užívání pozemní komunikace se stanovují následující podmínky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Před zahájením prací požádá žadatel správce silnice (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
p.o.) o protokolární předání silnice a po skončení zvláštního užívání ji tomuto správci protokolárně odevzdá.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 4639/19/KSUS/MHT/BAR ze dne 23.06.2019.
Křížení silnice bude provedeno protlakem, v hloubce krytí 1,2 m pod niveletou vozovky s uložením do
chráničky.
Napojení na vodovodní řad bude provedeno výkopem ve vozovce, v hloubce krytí 1,2 m pod její niveletou
s uložením do chráničky.
Obnova konstrukce a povrchu vozovky bude provedeno dle obrazového vzoru od správce silnice, narušení
vozovky a požadavku správce silnice.
Vodoměrná šachta nebude umístěna v silničním pozemku a tělesu silnice.
Materiál ze stavby nebude ukládán na vozovku.
Případné jiné poškození silnice bude uvedeno do předchozího stavu dle požadavků správce silnice.
Veškeré znečištění silnice bude po ukončení prací neprodleně odstraněno.
S udělením povolení přejímá žadatel veškerou odpovědnost za škody vzniklé stavbou, trváním nebo
poruchou zařízení jak na konstrukci silnice, tak i všem jejím uživatelům. V případě poškození silnice je
žadatel povinen v souladu s ustanovením § 28 silničního zákona uhradit správci silnice náklady spojené s
odstraněním poškození a s uvedením komunikace do původního stavu.

II.
p o v o l u j e,
ve smyslu § 24 odst. 1 a 2 silničního zákona, výše uvedenému žadateli,

částečnou uzavírku

pozemní komunikace – silnice č. III/27922 v obci Loukov, před místním hřbitovem. Uzavírka se povoluje
z důvodu provádění výkopových prací za účelem pokládky vodovodní přípojky pro místní hřbitov.
Termín uzavírky: 22.09.2020 – 30.09.2020
Uzavírka se povoluje za těchto 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
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2.
3.
4.
5.

Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav dne 23.07.2020, a dále v souladu se
stanovením přechodné úpravy provozu, které bylo vydáno místně příslušným správním úřadem, tj.
MěÚ Mnichovo Hradiště dne 17.09.2020 pod č.j. MH-OD/14066/2020-2/259/LVoj.
Doba trvání uzavírky bude dodržena, popř. zkrácena.
Před zahájením prací bude žadatel/prováděcí firma s dostatečným časovým předstihem informovat vlastníky
sousedních nemovitostí o plánované akci a jejím průběhu.
Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna veškerá zařízení a dopravní značení umístěná v souvislosti
s uzavírkou.
Při nedodržení podmínek, stanovených v tomto rozhodnutí, může silniční správní úřad udělené povolení omezit
nebo zrušit.

Za plnění podmínek odpovídá: Roman Brož, starosta, tel. 604 292 902
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je:
Obec Loukov, IČ 00509281, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště

O d ů v o d n ě n í:
Dne 14.09.2020 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, žádost o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace – silnice č. III/27922 (umístěné na pozemku parc. č. 816 v k.ú. Loukov u Mn. Hradiště) v obci Loukov,
a to z důvodu provádění výkopových prací za účelem pokládky vodovodní přípojky pro místní hřbitov v obci Loukov
v termínu od 22.09.2020 do 30.09.2020. Žádost podala Obec Loukov, IČ 00509281, Loukov 81, 294 11 Loukov u
Mn. Hradiště.
K žádosti byly doloženy následující přílohy:
návrh přechodné úpravy provozu od společnosti Jaznak, spol. s r.o., ze dne 21.07.2020 odsouhlasený
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, dopravním inspektorátem dne 23.07.2020,
vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu ze dne 23.07.2020,
kopie z projektové dokumentace s vyznačením místa záboru silnice,
vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 10.09.2020,
doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 14.09.2020.
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky výše uvedené silnice, jejich realizací
nebudou negativně dotčeny veřejné zájmy a správce silnice s provedením prací souhlasí, rozhodl silniční správní
úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Souhlas je vydáván za předpokladu dodržení
stanovených podmínek.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí. 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).

Ing. Lucie Vojtíšková
referentka Odboru dopravy
Správní poplatek za zvláštní užívání pozemní komunikace ve výši Kč 100,- (položka 36, zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích) byl uhrazen v hotovosti na pokladně města Mnichovo Hradiště dne 14.09.2020.
Účastníci řízení:
Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 51/11, 150 21 Praha 5
Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav
(KRPS-179571/ČJ-2020-010706-KOM)
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