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stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský Úřad Mnichovo Hradiště, Odbor r4ýstavby a životního prostředí, příslušný podle § 124 odst. 6
zákona Č, 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění p.ozdějsicň preo§isů, (dále jen
,,zákon osilničním provozu"), na základě žádosti společnosti USK s.r.o., lČ 271g855í, se sídĚm pod
Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, ze dne 20,12,2017,a na základě stanoviska Krajského ředitelství
Policie Středočeského kraje - Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav zedne 14.11.Ž017, v souladu
sustanovením § 17í anásledující ěásti šesté zákona č.500/2OO4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správní řád")

vydává
ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

stanovení přechodné Úpravy provozu na pozemních komunikacích ll. a ll!. tříd na území
obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště,

které bude uŽito v souvislosti s prováděním oprav a údržby silnic (např. při úpravě v.ýtluků frézováním
a Pokládkou živice, údržbě svodidel, zábradlí, krajnic, příkopů, kanalizaěních vpustí a oátokov.ych kanálů,
údžbě silniční vegetace, atd.), a to v termínu 22.01.2018 - 31.12.2018

Přechodná Úprava provozu bude provedena dIe místa (v obci/mimo obec) a druhu prováděných prací
v souladu se schématy dopravního značení odsouhIasenými Krajským ředitelstvím pólicie
Středoěeského kraje, Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav, dne14.1-1.žo17.

Umístění a provedení dopravního značení musí odpovídat platným právním předpisům a normám.

Dopravnímu inspektorátu PČR Mhdá Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vyŽádalí event. naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

S odsouhlasenými návrhy přechodné úpravy provozu je možné se seznámit na MětJ Mnichovo Hradiště,
Odboru uýstavbyaživotního prostředí, odd. speciálních činností (kancelář č.2o4) vúředních dnech (po, Si
08:00 - 1 1 :00, Í 3:00 - 17:00), mimo úřední dny po předchozí tel. domluvě (tel. 326 776 744).

odůvodnění:
Dne 20.12.2017 obdržel MěÚ tvtnichovo Hradiště, Odbor rnýstavby a životního prostředí, žádost společnosti
USK s.r.o., lČ 27138551, se sídlem Pod Borkem 319, 293 CÍt unóa Bobslav, o'stanovení přechodné úpravy
provozu, které bude užito na silnicích ll. a lll. třídy na území obce s rozšířenou působností naniónovó
HradiŠtě v souvislosti s prováděním oprav a údržby silnic (např. při úpravě výtluků frézováním a pokládkou
Živice, ÚdŽbě svodidel, zábradlí, krajnic, příkopů, kanalizačních vpustí a odtokorných kanálů, údžbě silniční
vegetace, atd,). Stanovení přechodné úpravy provozu je požadováno pro rok 20í8.
Spolu se Žádostí bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředite|ství policie Středoěeského kraje,
Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav, ze dne 14.11,2017 , včetně odsouhlasených schémat přechodné'ho
dopravního znaČení a souhlas správce dotčených pozemních komunikací, Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o., ze dne 13,12.2017.
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Návrh opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu nebyl v souladu s § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu vydán.

Poučení:
Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu ne|ze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Toto
opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 77 odst, 5 zákona o silniěním provozu účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

podepsáno elektronicky otisk úředního razítka

lva Skupová
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Mnichovo Hradiště a obcí na území oRP
Mnichovo Hradiště, tj. Bílá Hlína,' Boseň, Branžež, Březina, Dolní Krupá, Horní Bukovina, Chocnějovice,
Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Koryta, Loukov, Loukovec, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov,
Neveklovice, Ptýrov, Rokytá, Sezemice, Strážiště aZd'ár po dobu 15 dnů.

Obdžíjednotlivě:
o USK s.r.o., Pad Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
. Krajská správa a údžba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5
o Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. í, 29521Mnichovo Hradiště
. Obec Bílá Hlína, Bílá Hlína 55, 295 01 Mnichovo Hradiště
r Obec Boseň, Boseň 45,295 01 Mnichovo Hradiště
. Obec Branžež,Branžež33,294 02 Kněžmost
r Obec Březina, Březina 82,294't1 Loukov u Mnichova Hradiště
. Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 295 01 Mnichovo Hradiště
o Obec HorníBukovina, Horní Bukovina 56, 295 01 Mnichovo Hradiště
. Obec Chocnějovice, Chocnějovice 43, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
. Obec Jivina, Jivina 9, 29414 Jivina
. Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 294 í5 Klášter Hradiště nad

Jizerou
. Obec Kněžmost, Na Rynku 51,294 02 Kněžmost
r Obec Koryta, Koryta 5,29411 Loukov u Mnichova Hradiště
o Obec Loukov, Loukov 81,294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
o Obec Loukovec, Loukovec 90,294 1'l Loukov u Mnichova Hradiště
. Obec Mohelnice nad Jizerou, Mohelnice nad Jizerou 48,294 13 Mohelnice nad Jizerou
. Obec Mukařov, Mukařov 12,295 01 Mnichovo Hradiště
. Obec Neveklovice, Neveklovice 45,294 í3 Mohelnice nad Jizerou
. Obec Ptýrov, Ptýrov 19,295 01 Mnichovo Hradiště
. Obec Rokytá, Rokytá 35, 295 0,1 Mnichovo Hradiště
o Obec Sezemice, Sezemice 13,294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
. Obec Strážiště, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
. obec Žďár, srehy 20,29411 Loukov u Mnichova Hradiště

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova
1 304, 293 0 1 M ladá Boleslav (KRPS_3502 58t Č J -2o 17 -o 1 o7o6_KoM )

Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a rnl,še uvedených dotčených obcí současně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkouý přístup na www.mnhradiste.cz a na webo{ch stránkách vÝše uvedéných dotčenÝch obcí
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