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STRABAG, a.s.
Odštěpný závod Praha
Oblast Benátky
B. Němcové 756
294 71 Benátky n.J.

Rozhodnutí
uzavírka silnice č. II/610 Podolanka-Dřevčice
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic, podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, rozhodl v řízení o žádosti firmy STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, Odštěpný závod Praha, Oblast Benátky, se sídlem B. Němcové
756, 294 71 Benátky n.J. (dále jen „žadatel“) podané dne 26. 7. 2019 ve věci povolení uzavírky silnice
II. třídy č. 610, mezi obcemi Podolanka, Dřevčice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav z důvodu opravy
povrchu pozemní komunikace a nařízení objížďky podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích, takto:
1) povoluje úplnou uzavírku silnice II. třídy č. 610 mezi obcemi Podolanka, Dřevčice, Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav z důvodu opravy povrchu pozemní komunikace takto:
a) 1. etapa – 19.08.2019 – 27.10.2019 (úplná): Úsek silnice II/610 obec Dřevčice - křižovatka se
silnicí III/0107
b) 2. etapa – 28.10.2019 – 15.12.2019 (úplná mimo BUS): Úsek silnice II/610 obec Podolanka křižovatka se silnicí III/0107
c) 3. etapa – 16.03.2020 – 10.05.2020 (úplná mimo BUS): Úsek silnice II/610 obec Dřevčice –
Dřevčice „Cihelna“
d) 4. etapa – 11.05.2020 – 30.06.2020 (úplná mimo BUS): Úsek silnice II/610 Dřevčice „Cihelna“
– obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
2) nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě 1. výroku tohoto rozhodnutí se
stanovenou objízdnou trasou:
a) 1. etapa: po silnici III/33310, III/0103, III/0113, a III/0107 - obousměrně
b) 2. etapa: po silnici III/0107 a III/0106 – obousměrně mimo BUS
c) 3. a 4. etapa: po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS
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3) stanovuje trasu pro autobusy PID:
a) 1. etapa:
i)

Úsekem silnice II/610 mezi obcí Dřevčice a křižovatkou se silnicí III/0107 jsou vedeny
autobusové linky PID 367, 375, 671 a 953.

ii) Při úplné uzavírce budou linky 375 a 953 odkloněny obousměrně po trase II/610 –
III/0107 – III/0113 – III/0114 – III/33310 – II/610. Pro obě linky bude zrušena zastávka
„Dřevčice“. Na objízdné trase budou pro linku 375 zřízeny zastávky „Jenštejn“,
„Radonice“ a „Dřevčice, Hřbitov“. Pro linku 953 bude zřízena pouze zastávka „Dřevčice,
Hřbitov“.
iii) Při úplné uzavírce bude linka 367 odkloněna obousměrně po trase (z Radonic) III/0113 –
III/0107 – III/0103 – III/0114 – III/33310 – II/610. Pro linku budou zrušeny zastávky
„Jenštejn“ a „Dřevčice“. Na objízdné trase bude zřízena zastávka „Dřevčice, Hřbitov“.
iv) Při úplné uzavírce bude linka 671 odkloněna ve směru z Brandýsa nad Labem po trase
II/245 – II/610 – II/101 – III/0101 – III/2444 – III/0105a – v Praze Rosická –
Mladoboleslavská – II/610 – III/0107 – v obci Jenštejn MK Hradní. V opačném směru
bude linka vedena z Jenštejna po trase MK Hradní – III/0107 – III/0106 – v Praze
Mladoboleslavská – otočením v AO Vinoř zpět Mladoboleslavská – II/610 – III/0107 –
(respektive z Přezletic po trase III/2444 – III/0105a – v Praze Rosická – Mladoboleslavská
– III/0106 – III/0107) – III/0113 – III/0114 – III/33310 – III/0103 – II/101 – III/2452 –
II/245. Ke zrušení či zřízení zastávek nedojde. Sled zastávek bude uzpůsoben dle pořadí
na objízdné trase.
v) Zastávka „Dřevčice, Rozcestí Jenštejn“ ve směru do Prahy bude přemístěna na silnici
II/610 k provizornímu nástupišti o délce 19 metrů s výškou nástupní hrany 16 cm, které
bude vybudováno před odbočkou na polní cestu vedoucí do Cvrčovic. Zastávka bude
označena dopravní značkou IJ4a.
vi) Zastávka „Dřevčice, Hřbitov“ bude zřízena na silnici III/33310. Ve směru do Prahy bude
zastávka umístěna u chodníku cca 50 metrů za křižovatkou se silnicí II/610. Ve směru do
Brandýsa nad Labem bude zastávka zřízena u provizorního nástupiště cca 150 metrů před
křižovatkou se silnicí II/610. Provizorní nástupiště bude dlouhé 19 metrů s výškou
nástupní hrany 16 cm. Zastávky budou označeny dopravní značkou IJ4a.
vii)
viii) Při částečné uzavírce bude provoz autobusů veden vždy jedním jízdním pruhem a řízen
pomocí SSZ. K přerušení provozu v zastávkách nedojde.
b) 2. etapa:
i)

Úsekem silnice II/610 mezi obcí Podolanka a křižovatkou se silnicí III/0107 jsou vedeny
autobusové linky PID 375, 671 a 953.

ii) Provoz autobusů bude veden vždy jedním jízdním pruhem a řízen SSZ. K přerušení
provozu v zastávkách nedojde.
iii) Při jednodenní uzavírce pro provedení dokončovacích prací budou všechny linky
odkloněny obousměrně po trase II/610 – III/0106 – III/0107 – II/610. Zastávka
„Podolanka“ bude zrušena. Náhradou bude zřízena zastávka „Jenštejn, Domov seniorů“,
která se nachází na silnici III/0106. Tato uzavírka proběhne v nepracovní den.
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c) 3. a 4. etapa:
i)

Úsekem silnice II/610 mezi obcí Dřevčice a městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
jsou vedeny autobusové linky PID 367, 375, 671 a 953.

ii) Objízdné trasy jsou pro veřejnou hromadnou dopravu v obou etapách shodné.
iii) Provoz autobusů bude veden vždy jedním jízdním pruhem a řízen SSZ. K přerušení
provozu v zastávkách nedojde.
iv) Při jednodenní uzavírce pro provedení dokončovacích prací budou všechny linky
odkloněny obousměrně po trase II/610 – III/33310 – III/0103 – II/101 – v Brandýse nad
Labem Průmyslová – Seifertova. Zastávky „Dřevčice, Cihelna“, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Zahradní Město“ a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vrábí“ na silnici II/610
budou zrušeny. Náhradou bude zřízena zastávka „Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Continental“, která se nachází na silnici II/101.

Povolení se vydává za těchto podmínek:
1)

Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vydané zdejším Odborem dopravy dne 9. 8. 2019 pod č.j. OD76492/2019-VEVEM, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
2) Odpovědná osoba za zabezpečení akce: Jan Slanina – STRABAG, a.s., tel. 734 766 898,
3) Před zahájením uzavírky požádá odpovědná osoba Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje, DI Praha venkov - VÝCHOD, o kontrolu osazeného dopravního značení.
4) Stav silnic využitých při uzavírce jako objízdná trasa bude zhotovitelem zadokumentován
před zprovozněním objízdné trasy.
5) Žadatel bude provádět kontroly úplnosti dopravního značení objízdné trasy po celou dobu
uzavírky.
6) Žadatel učiní taková technická opatření, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem
a doba uzavírky byla dodržena, případně zkrácena. Nebude-li akce ukončena v daném
časovém termínu, může správní úřad přikročit k sankcím dle § 42 odst. (3) písm. c) zákona
13/1997 Sb.
7) Úplná uzavírka 1. etapy skončí nejpozději dne 27. září 2019 z důvodu zajištění dopravy při
konání Svatováclavský slavností ve Staré Boleslavi.
8) Po skončení prací, nejdéle však po ukončení stanoveného termínu uzavírky, bude obnoveno
původní dopravní značení.
9) Odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav si vyhrazuje právo změnit či doplnit
podmínky tohoto rozhodnutí, jestliže si to vyžádá veřejný zájem a vydat nové doplněné
rozhodnutí.
10) Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo
objížďky, podle ust. § 24 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích.
11) Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost
a plynulost silničního provozu.
Při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí může silniční správní úřad povolení omezit nebo zrušit.

Účastníci řízení:
STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5;
Město Brandýs n/L-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1, PSČ 250 01;
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Obec Dřevčice, Dřevčice 73, PSČ 250 01;
Obec Podolanka, Hlavní 15, PSČ 250 73
Obec Jenštejn, 9. května, PSČ 250 73
Obec Radonice, Na Skále 185, PSČ 250 73
Obec Svémyslice, Svémyslice 18, PSČ 250 91
Městys Zápy, Zápy 71, PSČ 250 01;

ODŮVODNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/610 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.
Uzavírka byla řádně předem projednána s vlastníkem dotčených komunikací (Středočeský
kraj) zast. KSÚS Středočeského kraje p.o., Policií ČR KŘP Střed. kraje DI Praha venkov-VÝCHOD, s
obcemi Brandýs n/L-Stará Boleslav, Dřevčice, Podolanka, Jenštejn, Radonice, Svémyslice, Zápy, a s
ROPID.
Silniční správní úřad s účastníky rozsah a předmět uzavírky projednal, tzn. oznámil zahájení
řízení, předvolal k ústnímu jednání a dal všem zúčastněným možnost se k věci vyjádřit. Zároveň na
ústním jednání poučil zástupce obcí, jejichž zastavěné území je dotčeno uzavírkou nebo objížďkou, že
postavení účastníků řízení neznamená, že je vyžadován jejich souhlas s rozsahem a charakterem
uzavírky.
Námitky obcí Svémyslice a Jenštejn, které svůj souhlas s uzavírkou silnice II/610 podmiňují
opravami a úpravami objízdných tras, správní úřad zamítl jako bezpředmětné a nad rámec zákona a
dále se jimi nezabýval, neboť zřizované objízdné trasy jsou vedeny pouze po silnicích II. a III. tříd ve
vlastnictví Středočeského kraje nikoli po pozemních komunikacích ve vlastnictví dotčených obcí.
Nadto je třeba zdůraznit, že zájem veřejný, kterým je zajištění bezpečnosti provozu na
objízdných trasách (např. vytipování potenciálně nebezpečných míst) chrání v tomto řízení Policie ČR
z pozice dotčeného orgánu dle § 136 spr. řádu.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím podání u Městského úřadu Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ustanovení § 24, odst. 4) zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
(otisk úředního razítka)

Ing. Emil Veverka
referent odboru dopravy
Příloha: DIO
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, ÚM Zápy a OÚ
Dřevčice, Podolanka, Jenštejn, Radonice, Svémyslice po dobu min. 15 dnů.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ
Brandýs n.L. – St. Boleslav.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží: (do vlastních rukou)
- STRABAG, a.s.
- Dopravní značení Mělník, s.r.o.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – Mnichovo Hradiště
- Magistrát hl.m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah
- Město Brandýs n/L-Stará Boleslav
- Obec Dřevčice
- Obec Podolanka
- Obec Jenštejn
- Obec Radonice
- Obec Svémyslice
- Městys Zápy
- ROPID, Karel Bakeš
- Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD, por. Mgr. Lucie Hanousková
- Zdravotnická záchranná služba SK – Vančurova 1544, Kladno
- Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav
- OISM - OIU
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