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oPATŘENÍ oeecNÉ PoVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, příslušný podle § 77 odst. 1 písm. c)
a podle § 'l24 odst. 6 zákona ě. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisŮ, (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, společnosti STRABAG a.s., lČ
60838744, se,sídlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5, zastoupené na základě plné moci, spoleěností
AS|G s.r.o., lČ 25954S49, se sídlem Budovatelů g24, 5g312 Chvaletice ze dne 15.o3.2o18 a na základé
stanoviska Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje - Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav
zedne 0'1.03.2018, vsouladu sustanovením § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 sb.
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"),

vydává

ve smyslu § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

stanovení přechodné úpravy provozu
na si l n ici 111268, l l/6 1 0, ! !l/2689 a 11112681 1,

které bude užito v souvislosti s úplnou a částečnou uzavírkou pozemní komunikace é, 111268 umístěné
na pozemku p.ě. 72211 v katastrálním území Boseň, v úseku od křižovatky se silnicí lll/2689 až na konec
obce Boseň. Přechodná úprava provozu se stanovuje z důvodu opravy povrchu vozovky v obci a místní
části Boseň. Uzavírky budou probíhat ve čtyřech etapách, a to v termínu 25.03.20í8 _ 31.05.20í8. Úplná
uzavírka bude trvat maximálně jeden Sýden v daném termínu a bude avizována alespoň týden předem
obci Boseň, silničnímu správnímu úřadu MěÚ Unichovo Hradiště a autobusov,ým aóprav-cům.'

Přechodná úprava provozu spočívá v osazení dopravního znaěení pro označení ěástečné uzavírky a úplné
uzavírky na silnici ě, 111268 a vyznačení objízdné trasy na shora uvedených pozemních komunikacích (na
trase Boseň-Dobrá Voda-Mnichovo Hradiště-Hoškovice - Dneboh - Zásadka). Objízdná trasa platí pro oba
směry.

Zé4emci se mohou s návrhem přechodné úpravy provozu seznámit na MěÚ Mnichovo Hradiště, ovžp, odd.
speciálních činností (kancelář č.204) v úředních dnech - pondělí, středa, v době od 08:00 do í7:00 hod.

Dopravní znaěení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami, dle návrhu
odsouhlaseného Krajshým ředitelstvím Policie Středočeského kraje - Dopravním inspektorátem
Mladá Boleslav ze dne 18.01.2018.

Dopravnímu inspektorátu PČR Mladá Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které sí
vyžádalí event. naléhavé okolnosti přizajišťování bezpeěnostia plynulostisilniěního provozu.

Přechodné dopravní znaěení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních
podmínek. Zadatel odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace. Místní úprava provozu,
která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryta.

Pracovní místa musí být řádně označena a zabezpeěena zábranami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
i bezpečnosti chodců - bezpečné lávky, zábrany kolen výkopů a jejich osvětlení.
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odůvodnění:
Dne 15.03.2018 obdžel silniční správní úřad MěÚ Mnichovo Hradiště žádost o žádost o povolení částečné a
úplné uzavírky pozemní komunikace č, 111268 v obci a místní části Boseň, v úseku od křižovatky se silnicí
lll/2689 až na konec obce Boseň a nařízení objížďky na trase Boseň-Dobrá Voda-Mnichovo Hradiště-
Hoškovice - Dneboh -Zásadka. Dopravní opatření je požadováno z důvodu opravy povrchu vozovky v obci
a místní ěásti Boseň . Uzavírky budou probíhat ve čtyřech etapách, a to v termínu 25.03.2018 - 31.05.2018.
Úplná uzavírka bude trvat maximálně jeden týden v daném termínu a bude avizována alespoň týden předem
obci Boseň, silniěnímu správnímu úřadu Měl,J Mnichovo Hradiště a autobusovým dopravcům.

Žadost podala společnost STRABAG a.s., lČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198121, 15o 00 Praha 5,
zastoupená na základě plné moci ze dne 25.01.2017 společností ASIG s.r.o., lČ 25954849, se sídlem
Budovatelů 324, 533 1 2 Chvaletice.

Spolu se žádostí bylo doloženo souhlasné stanovisko Knjského ředitelství Policie Středoěeského kraje,
Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav, ze dne 18,01.2018, včetně odsouhlaseného grafického návrhu
přechodné úpravy provozu, souhlas obce Boseň s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu, ze dne
05.03.20'l8, souhlas města Mnichovo Hradiště, souhlas autobusového dopravce spol. ARR|VA Střední
Čechy s.r.o. ze dne 22.02.2018 asouhlas správce dotčených pozemních komunikací, Kra.lské správy a
údžby silnic Středoěeského kraje, p.o., ze dne 22.02.2018

V souvislosti s uvedenou akcí a nezbytnou uzavírkou je třeba pro zajištění bezpeěnosti provozu stanovit
přechodnou úpravu provozu na příslušné pozemní komunikaci.

Návrh opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu nebyl v souladu s § 77 odst. 5
zákona o silniěním provozu vydán.

]Poučení:

Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek, Toto
opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,
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Tento dokument musíbýt vyvěšen na úřednídesce města Mnichovo Hradiště/obce Boseň po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a obce Boseň a současně zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www. m nhrad iste. cz. /www. bosen-obec.cz
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obdží iednotlivě:

o STRABAG a.s., Na Bělidle 198121, í50 00 Praha 5(prostřednictvím zmocněnce spol. AS/G s,ro.,
Budovatelů 324, 53312 Chvaletice)

. Obec Boseň, Boseň 45,295 01 Mnichovo Hradiště (žádáme o vyvěšení na úřední desce obce
a následné vrácení VV s vyznačenými daty vyvěšení a sejmutí)

o Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1,295 21 Mnichovo Hradiště (
. Krajská správa a údžba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5. krajské ředitelsfuí policie středoěeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova
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