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 Rozhodnutí  
uzavírka silnice č. II/245 v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň 

 

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný silniční 
správní úřad ve věcech pozemních komunikací, podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v řízení o žádosti firmy Quo, s.r.o. Křižíkova 2158, 
256 01 Benešov, IČO: 26487985 (dále jen „žadatel“), podané dne 18.2.2020, ve věci povolení uzavírky 
silnice II. třídy č. 245,  v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň, z důvodu  opravy mostu ev. Č. 245-
02 a nařízení objížďky, podané dne 18.2.2020, rozhodl podle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích, takto: 

povoluje úplnou uzavírku silnice II. třídy č. 245 v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň, 
z důvodu  opravy mostu ev. Č. 245-02  v termínu:            

od 27.4.2020 do 15.10.2020 

a  nařizuje:  objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v příloze tohoto rozhodnutí se stanovenou 
objízdnou trasou po silnicích II/101, III/10160, III/10162 a III/2453 přes obec Zápy a Mstětice a pro 
nákladní dopravu přes obec Nehvizdy ( viz. příloha DIO ). 

Autobusová doprava PID:  

• Po mostě ev. č. 245-002 na silnici II/245 v katastru obce Lázně Toušeň je vedena autobusová 
linka PID 655. 

• Linka bude po dobu uzavírky odkloněna z Brandýsa nad Labem po trase II/245 – III/2452 – 
II/101 – III/10162 – III/2453 – II/245. Vybrané spoje budou odkloněny po trase II/245 – 
III/2452 – II/101 – III/10162 – (II/245 – III/2453 – II/245) – MK Sokolovská v Čelákovicích. 

• Pro linku 655 budou zrušeny zastávky Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Fakulta; Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav, Na Radosti; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královice; Zápy, 
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Stavby mostů; Zápy, PREFA a Lázně Toušeň, Zastávka. Náhradou bude zřízena zastávka 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Pekárny. 

• Náhradní dopravu bude zajišťovat autobusová linka X655 Brandýs nad Labem – Zápy – 
Brandýs nad Labem po trase MK Nádražní – II/610 – II/245 – III/10160 – II/101 – III/2453 – 
II/245 – II/610 – MK Kralupská – MK Nádražní. Zastávky této linky budou Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, Nádraží; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Náměstí; Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, U Soudu; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Fakulta; Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, Na Radosti; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královice; Zápy, Stavby mostů; 
Zápy, PREFA; Zápy, U Pomníku; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Pekárny; Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav, U Soudu; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Náměstí a Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav, Nádraží. 

• Zastávka Lázně Toušeň (DZ IJ 4a) bude přemístěna do ulice Nehvizdská (III/2453) k chodníku 
za vjezdem do domu č.p. 2. 

 

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, které je přílohou a nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí 

2) Odpovědná osoba za zabezpečení akce: Václav Zárybnický, tel. 737 797 211,  
3) Před zahájením uzavírky požádá odpovědná osoba Krajské ředitelství policie Středočeského 

kraje, DI Praha venkov - VÝCHOD, o kontrolu osazeného dopravního značení. 
4) Žadatel bude provádět kontroly úplnosti dopravního značení objízdné trasy po celou dobu 

uzavírky. 
5) Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí 

dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených uzavírkou, 
rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským 
subjektům lokalizovaných v úseku uzavírky.  

6) Žadatel učiní taková technická opatření, aby 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) Po skončení prací, nejdéle však po ukončení stanoveného termínu uzavírky, bude obnoveno 
původní dopravní značení. 

8) 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. 

9) Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo 
objížďky, podle ust. § 24 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích.  

10) Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost 
a plynulost silničního provozu. 

11) Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem vozidlům HZS 
a záchranné služby 

12) V případě, že omezení provozu na PK bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, 
než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než k 
prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení akce a plné obnovení provozu než je 
poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na 
Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
telefonicky na 596663550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.  
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Při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí může silniční správní úřad povolení omezit nebo zrušit. 

Účastníci řízení:  
Quo, s.r.o, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov 
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5;  
Obec Lázně Toušeň 
Obec Zápy 
Obec Mstětice (Zeleneč) 
Město Čelákovice 
Městys Nehvizdy 
 
 

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.  

 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 dotčenými obcemi a s ROPID. 

  

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 
Vedoucí referent odboru dopravy 
 
Příloha: Stanovení PÚP + DIO 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, OÚ Lázně 
Toušeň, MÚ Nehvizdy, OÚ Zápy, OÚ Mstětice (Zeleneč ), MěÚ Čelákovice po dobu min. 15 dnů. 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ 
Brandýs n.L. – St. Boleslav. 
 
 



MÚBNLSB-OD-19008/2020-RICKA 

4 

 

  
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) 

- QUO, s.r.o. 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – Mnichovo Hradiště 
- Město Brandýs n/L-Stará Boleslav 
- Obec Lázně Toušeň 
- Obec Zápy 
- Obec Mstětice ( Zeleneč ) 
- Městys Nehvizdy 
- Město Čelákovice 
- KÚ Středočeského kraje, Odbor dopravy 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov-VÝCHOD,  
- Zdravotnická záchranná služba SK – Vančurova 1544, Kladno 
- Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav 
- ROPID, Karel Bakeš 
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Quo s.r.o.    IČ 26487985 
Křižíkova č.p. 2158 
256 01  BENEŠOV U PRAHY 
 

Naše sp. zn.: OD-5760/2020-RICKA 
  
Vyřizuje: Karel Richter 
Tel.: 326 909344 
E-mail: karel.richter@brandysko.cz 
  
Datum: 15.04.2020 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy 
 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, 
na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád 

vydává opatření obecné povahy 

spočívající ve 

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/245, II/101, II/611,III/10160, III/10162 a 
III/2453 na komunikacích II. a III. Třídy mezi obcemi Lázně Toušeń, Brandýs nad Labem, Zápy, 

Mstětice, Nehvizdy, Čelákovice a Mochov. 

Správní orgán, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, vydaném pod č. j. KRPS-73056-1/ČJ-2020-011506 , 

s t a n o v í 

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 

– k označení pracovního místa a omezení provozu na silnici č. II/245, II/101, II/611,III/10160, III/10162 a III/2453 na 
komunikacích II. a III. Třídy mezi obcemi Lázně Toušeń, Brandýs nad Labem, Zápy, Mstětice, Nehvizdy, Čelákovice a 
Mochov . 

Žadatel: Quo, s.r.o. , Křižíkova 2158, 256 01 Benešov 

K označení použijte značky dle schémat „Příloha_DIO“ , které jsou součástí a přílohou tohoto OOP. 
 
Dopravní značení a zařízení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky schváleného 

typu 

Velikost dopravního značení:   základní rozměrová řada 

Provedení dopravního značení a zařízení: retroreflexní 

Důvod:  oprava mostu č. 245-02 na silnici č. II/245 
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Platnost úpravy: od 27. 04. 2020 do 15.10. 2020 
 
Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
 
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle grafické části DIO, které je nedílnou 

součástí tohoto stanovení.  

2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat 

vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1. 

3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby 

bylo v řádném stavu.  

  
O d ů v o d n ě n í 

 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, zpracoval podklady k žádosti 
žadatele a na základě souhlasných vyjádření příslušných dotčených orgánů věc posoudil a rozhodl o 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy v podmínkách pro její 
platnost stanoví zejména dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně 
inženýrského opatření (Příloha_DIO).   

 
 

P o u č e n í 
 

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2, zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, podat 
opravný prostředek.  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.   
 

- otisk úředního razítka - 
 
 
 
 
Ing Emil Veverka v. r.  
referent odboru dopravy 
 

Příloha: Příloha_DIO 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Brandýs 

n.L. – St. Boleslav, ÚM Nehvizdy, OÚ Lázně Toušeň, Mstětice  (Zeleneč), Zápy, MěÚ Čelákovice,  

 

Současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní 

den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení.  

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení. 

 
 
 
Obdrží: (do vlastních rukou) 

- Quo, s.r.o. 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – Mnichovo Hradiště 
- Město Brandýs n/L-Stará Boleslav 
- Obec Lázně Toušeň 
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- Obec Zápy 
- Obec Mstětice (Zeleneč) 
- Městys Nehvizdy 
- KÚ Středočeského kraje, Odbor dopravy 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov-VÝCHOD,  
- Zdravotnická záchranná služba SK – Vančurova 1544, Kladno 
- Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav 
- ROPID, Karel Bakeš 
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