
oBEoNí úňnn, sosrŇ
úďOdfl6

1 5, 06, íiil

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne: 13.06.2018

Mnichovo Hradiště

Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních,činností

Masarykovo nám, 1,295 21 Mnichovo HradištěČ;.*J3Í9jlRn,
Čísloiednací: MH-VŽPl8o33t2o18-2l187tSku
JlD: 19426l2018lMH
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

lva Skupová
326 776 744
iva. sku pova@m n h rad iste. cz
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oPATŘENí ogecNÉ 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 pozemnícřr komuníkacích, 

-ve 
zncni poioclsicn

P|e_dni9Ct, (dále jen,1ákgr osilničním provozu"1, na základě žádosti, společnosti srnnenó 
"."., 

č
60838744, se'sídlem Na Bělidle 198121, 150 OO Praha 5, zastoupené na základě plné moci, společňostí
AS|G s.r.o., lČzsgs+alg, se sídlem Budovatelů 324,5g312 Chvaletice ze dne 13.06.2018 a na základě
stanoviska Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje - Dopravního inspektorátu Mladá Boleslavzedne 12-06.2018, vsouladu sustanovením § 171 a náŠledulící části šesté )akona 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 silnici l,11268,

které bude uŽito v souvislosti Částeěnou uzavírkou pozemní komunikace č. ul268 umístěné na pozemku
P.ě.72211 v katastrálním Území Boseň, v úseku od křižovatky se silnicí lll/2689 až k domu č.p. 5 a oátsr riset<
od křiŽovatkY smístní komunikací u č.p. 113 po č.p.64 vobci Boseň. přechodná úpáva provozu se
stanovuje z důvodu opravy povrchu vozovky v obci a místní ěásti Boseň.

Termín: í8.06.2018 - 20.06.20í8.

Přechodná úprava provozu spočívá v osazení dopravního značení:

desek pro označení pracovních míst. na silnici 11112684

v obou směrech ěástečné uzavírky

Dopravní znaČení musí být provedeno v sou|adu s platnými právními předpisy a normami, dle návrhu
odsouhIaseného Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje _-Dopravním injpektorátem
Mladá Boleslav ze dne 12.06.2018,

Dopravnímu inspektorátu pčR Mladá Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vYŽádají event. naléhavé okolnosti při zajišt'ování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

14.06.2018
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Přechodné dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních
podmínek. Žadatel odpovídá za stav tohoto znaěeni po celou dobu jeho instalace. Místní úprava provozu,
která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryta

odůvodnění:
Dne 13,06.2018 obdžel silniční správní úřad MěÚ Mnichovo Hradiště žádost o povolení ěástečné uzavírky
pozemní komunikace ó.111268 v obci a místní ěásti Boseň, v úseku od křižovatky se silnicí lll/2689 až k domu
č.p. 5 a další úsek od křižovatky s místní komunikací u č,p. 113 po č.p.64 vobci Boseň. Dopravníopatření
je požadováno z důvodu opravy povrchu vozovky v obci a místní ěásti Boseň, ato vtermínu 18.06.2018-
20.06.2018.
Žáoost podala spoleónost STRABAG a.s., lČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198t21, 150 oo Praha 5,
zastoupená na základě plné moci ze dne 29.01.2018 společností AS|G s.r.o., lČ 25954849, se sídlem
Budovatelů 324, 533 1 2 Chvaletice.

Spolu se žádostí bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,
Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav, ze dne 12.06.2018, věetně odsouhlaseného grafického návrhu
přechodné úpravy provozu,

V souvislosti s uvedenou akcí a nezbytnou částečnou 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 silničním 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 pátrým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,

p*#opsán* *i**ťr*i;lilr;l

lva Skupová
odborný referent
oprávněná úřední osoba

atisk úřadníha razítka

Tento dokument musí být 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 nhradiste. cz. /www. bosen-obec.cz

/ , )} ' :\

Vyvěšeno dne : .....;.i..................... :....

l{aud rnvá Hana
Sejmuto dne :

osoba pověřená vývěsní službou

Obdžíjednotlivě:

. STRABAG a,s., Na Bělidle 198121, 150 00 Praha S(prostřednictvím zmocněnce spol. ÁS/G s.r,o.,
Budovatelú 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)

. Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1,295 21 Mnichovo Hradiště (

. Krajská správa a údžba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 1í, 150 21 Praha 5

. krajské ředitelství policie středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova
13o4, 293 01 Mladá Boleslav (KRPS-181599/ČJ-2o18-oí07o6-KoM)
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