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DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
IČ: 26694867
Truhlářská č. p. 998/4
276 01 MĚLNÍK 1

Rozhodnutí
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle
ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, rozhodl v řízení
o žádosti, kterou podala dne 20.7.2020, spol. Strabag a.s., IČ: 60838744, se sídlem ul. Kačírkova
č.p. 982/4, 158 00 Praha 5, (dále jen "žadatel"), zastoupená společností Dopravní značení Mělník,
IČ: 26694867, se sídlem Truhlářská 998/4, 276 01 Mělník, na základě plné moci, ve věci povolení
uzavírky silnice II. třídy v k.ú. Líbeznice a k.ú. Bořanovice a nařízení její objížďky z důvodu realizace
akce s názvem: „Rekonstrukce komunikace II/243 v Obci Líbeznice - Bořanovice“, t a k t o :
I. podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, p o v o l u j e
úplnou uzavírku silnice č. II/243 v ul. Zdibská a Mělnická, k.ú. Líbeznice a k.ú. Bořanovice v úseku
provozního staničení od km 4,500 do km 1,924 z důvodu realizace akce s názvem:
„Rekonstrukce komunikace II/243 v Obci Líbeznice - Bořanovice“.
Úplná uzavírka se povoluje ve 3. etapách, a to:
- 1. Etapa v termínu od 01.08.2020 do 05.08.2020, provozní staničení od km 4,500 do km 4,135
- 2. Etapa v termínu od 06.08.2020 do 30.08.2020, provozní staničení od km 4,135 do km 2,470
- 3. Etapa v termínu od 21.08.2020 do 31.08.2020, provozní staničení od km 2,470 do km 1,924
II. podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, n a ř i z u j e
objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bodě I. tohoto rozhodnutí, která bude
vedena po dálnici D8 a silnici č. I/9, pro oba směry a veškerou dopravu.
Dopravní opatření:
Po dobu uzavírky silnice č. II/243 v ul. Zdibská a Mělnická, k.ú. Líbeznice a k.ú. Bořanovice bude
provoz autobusové dopravy PID linky č. 348, 349, 368, 369 a 656 veden následovně:
l. etapa:
• Linky PID 348 a 369 budou odkloněny obousměrně po trase Ďáblická (v Praze) - D8 - 1/9
(bez zajíždění do obce Líbeznice). Pro tyto linky budou bez náhrady zrušeny zastávky
„Na Fabiánce”; „Březiněves”; „Na Boleslavce”; „Bořanovice"; „Líbeznice, l” a „Líbeznice, II”.
• Linka PID 349 bude odkloněna obousměrně po trase Ďáblická (v Praze) - D8 - 1/9. Zastávky
pro tuto linku zůstávají beze změn.
• Linka PID 368 bude odkloněna obousměrně po trase v obci Líbeznice Mělnická (11/243)
- Hovorčovická (III/2438) - MK Pražská - MK Karla Hynka Máchy - Mělnická (11/243) - 11/243
- v obci Bořanovice Mělnická (11/243) - MK Hlavní - t/9. Pro tuto linku bude bez náhrady zrušena
zastávka „Líbeznice, II”.
• Linka PID 656 bude odkloněna z Hovorčovic po trase III/2438 - III/2442 - 111/0092 - 111/0091 ,
Pro tuto linku budou v obci Líbeznice bez náhrady zrušeny zastávky „Zdravotní středisko” a „II”.
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II. etapa:
• Linky PID 348 a 369 budou odkloněny obousměrně po trase Ďáblická (v Praze) - D8 - 1/9 - 11/243
v obci Líbeznice Zdibská (11/243) — MK Mělnická. Pro tyto linky budou bez náhrady zrušeny
zastávky „Na Fabiánce”; „Březiněves”; „Na Boleslavce"; „Bořanovice” a „Líbeznice, I".
• Linka PID 349 bude odkloněna obousměrně po trase Ďáblická (v Praze) - D8 - 1/9. Zastávky pro
tuto linku zůstávají beze změn.
• Linka PID 368 bude odkloněna obousměrně po trase v obci Bořanovice Mělnická (11/243) - MK
Hlavní - 1/9 - v obci Líbeznice Zdibská (11/243) - MK Mělnická. Pro tuto linku bude bez náhrady
zrušena zastávka „Líbeznice, I”.
III. etapa:
• Linky PID 348 a 369 budou odkloněny obousměrně po trase Ďáblická (v Praze) - D8 - 119 - 11/243
v obci Líbeznice Zdibská (11/243) — MK Mělnická. Pro tyto linky budou bez náhrady zrušeny
zastávky „Na Fabiánce”; „Březiněves”; „Na Boleslavce”; „Bořanovice” a „Líbeznice, I".
• Linka PID 349 bude odkloněna obousměrně po trase Ďáblická (v Praze) - D8 - 1/9. Zastávky pro
tuto finku zůstávají beze změn.
• Linka PID 368 bude odkloněna obousměrně po trase Ďáblická (v Praze) - D8 - 1/9 - v obci
Bořanovice MK Hlavní - MK Kampeličce - MK Pivovarská - MK Hlavní - Mělnická (11/243), Pro tuto
linku budou zrušeny zastávky „Na Fabiánce”; „Březiněves"; „Na Boleslavce” a „Bořanovice”.
Náhradou bude zřízena zastávka „Bořanovice, Náves".
Označení objízdných tras bude provedeno v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením
(DIO), vypracovaným spol. STRABAG a.s., datum vyhotovení 6/2020 pro akci s názvem:
„Rekonstrukce komunikace II/243 v Obci Líbeznice - Bořanovice“, které bylo projednáno s dotčeným
orgánem - Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát,
Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, (dále jen „policie“), které ve vyjádření ze dne 20.7.2020,
č.j.-KRPS-176485-1/ČJ-2020-011506 s uzavírkou a objížďkou souhlasí a stanoví k akci podmínky.
Z důvodu uzavírky bude stanovena přechodná úprava provozu.
Název akce:
Rekonstrukce komunikace II/243 v Obci Líbeznice - Bořanovice
Uzavírka v místě:
silnice č. II/243 v ul. Zdibská a Mělnická, k.ú. Líbeznice a k.ú. Bořanovice
Objížďka v místě:
dálnice D8 a silnice č. I/9
p. Ing. Václav Foltýn, STRABAG a.s., IČ: 60838744, tel.: 739381300
Za akci odpovídá:
Za DZ odpovídá:
p. Libor Petřina, DZ Mělník s.r.o., IČ: 26694867, tel.: 603481526
Zhotovitel stavby:
STRABAG a.s., IČ: 60838744
Termín uzavírky:
01.08.2020 - 31.08.2020, dle jednotlivých etap
Dopravní opatření:
Stanovení přechodné úpravy silničního provozu
Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí v místě objížďky bezproblémový průjezd všech typů vozidel složek záchranného
integrovaného systému a vozidel autobusové dopravy.
2. Žadatel po dobu uzavírky pozemní komunikace zajistí splnění podmínek uvedených v souhlasu
policie uvedených v č.j.-KRPS-176485-1/ČJ-2020-011506 ze dne 20.7.2020 a spol. ROPID
uvedených v souhlasu čj.-699/20/KB ze dne 20.7.2020. Akce bude prováděna v souladu s dohodou
investora. Nedodržení termínu uzavírky podléhá sankci.
3. Dotčený úsek silnice smí být uzavřen max. na dobu uvedenou v rozhodnutí. Žadatel je povinen
využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky a zkrácení termínu oznámit zdejšímu oddělení.
4. Uzavírka i objížďky musí být označeny dopravními značkami v souladu se stanovením přechodné
úpravy provozu vydaným zdejším odborem dopravy. Po celou dobu uzavírky bude dopravní
značení udržováno v řádném a čistém stavu. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku
na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
5. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
6. V případě vzniku dopravních komplikací zajistí žadatel řízení dopravy za pomoci dostatečného
počtu pověřených osob, vybavených a označených dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích.
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7. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
8. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné na silnici
v souvislosti s tímto rozhodnutím.
9. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a o objížďce způsobem v místě obvyklým.
10.Toto rozhodnutí včetně jeho příloh bude po dobu uzavírky k dispozici na místě akce ke kontrole
osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.

Odůvodnění
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy - příslušný silniční správní úřad,
obdržel žádost ve věci povolení uzavírky silnice č. II/243 a nařízení její objížďky z důvodu povolení
provádění stavebních prací při rekonstrukci předmětné silnice. Silniční správní úřad žádost dle
předložených náležitostí posoudil a po projednání s dotčenými orgány povolil uzavírku a nařídil
objížďku za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, neboť byly předloženy zákonem
požadované náležitosti a úřad neshledal důvody žádosti nevyhovět.

Poučení
Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání u
Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Mariánské náměstí 28, odbor
dopravy, Stará Boleslav. Odvolání nemá odkladný účinek.
Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25, odst. (3), zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydané povolení. Nepovolené zvláštní užívání a nedodržení
podmínek v rozhodnutí je skutkovou podstatou správního deliktu, za který bude uložena pokuta.

-otisk úředního razítka-

Mgr. Bc. Jiří Kenda
referent silničního hospodářství
DORUČUJE SE:
- Strabag a.s.
- Dopravní značení Mělník s.r.o.
- Obec Líbeznice
- Obec Bořanovice
- Obec Hovorčovice
- Obec Měšice
- Odbor dopravy - Magistrát HM Prahy
- Odbor dopravy - Středočeský kraj
- Odbor dopravy - Ministerstvo dopravy ČR
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Mnichovo Hradiště
- ŘSD
- 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
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