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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních kom§nt*ňn F:-Přl. g*

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odborvýstavby a životního prostředí, příslušný podle § 77 odst. 1 písm. c)
a podle § 124 odst. 6 zákona č. 36'1/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisŮ, (dále jen ,,zákon o silniěním provozu"), na základě žádosti, spoleěnosti K. Uh|íř s.r.o., lč
47539399 se sídlem Zálužská 118, 250 88 Čelákovice ze dne 22.06,20,t8 a na základě souhlasného
stanoviska Krajského ředitelství Policie Středoěeského kraje - Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav
zedne 19.06.2018, v souladu 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 ě, 361/2000 Sb,, o silniěním provozu

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici tlU2688 v obci Boseň,

které bude užito v souvislosti s pokládkou kabelového vedení NN pro přípojku el. energie na pozemek p.č.
286 v k.ú. Boseň na silnici l!U2688 v úseku od č.p. 70 protlak pod komunikací na pozemku p.č.152112
a15216 aŽ kpozemku p.č.286 vk.ú. Boseň vobci, místní části Boseň, ato vtermínu 2o.o7.2o18-
15,08.20í8.

Přechodná rlprava provozu spočívá v osazenídopravního značení:

pracovního místa

v obou směrech

Dopravní znaěení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami, dle návrhu
odsouhlaseného Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje _ Dopravním inspektorátem
M|adá Boleslav ze dne 19.06.20í8

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

Odůvod,nění:

Dne 22.06,2018 obdžel MCÚ tVlnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, žádost společnosti
K. Uhlíř s.r.o. lČ 47539399 se sídlem Zálužská 118,25O 88 Čelákovice, o povoĚní zvláštního užív'ání silnice

Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz Strana 1 (celkem 2)



lll/2688 v úseku od č.p. 70 až k pozemku p.č, 286 v k.ú. Boseň v obci a místní ěásti Boseň. Důvodem je
pokládka kabelového vedení NN, a to v termínu od 20.07 .2018 - do 15.08.2018.
V souvislosti s touto akcí bude na předmětné přilehlé silnici lll/2688 užito přechodné úpravy provozu
(přechodné dopravní značení). Tato spočívá ve snížení rychlosti na silnici lll. třídy a v řádném zabezpečení
a označení pracovního místa. Zvláštní pozornost je třeba věnovat i bezpeěnosti chodců - zábrany kolem
výkopů a jejich osvětlení.

K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středoěeského kraje, Dopravního
inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 19.06.2018 věetně odsouhlaseného grafického návrhu požadované
přechodné úpravy provozu. Vyjádření správce dotčené pozemní komunikace - Krajské správy a údžby
silnic Středoěeského kraje, p.o. ze dne 12.06.2018.

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

Poučení:
Dle ust. § í73 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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lva Skupová
odborný referent
oprávněná úřední osoba

ntisk l7ředníha razítka

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Mnichovo Hradiště a obce Boseň po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na
www. mnhradiste.cz.a na www. bosen-obec.cz
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osoba pověřená vývěsní službou

Obdží jednotlivě:
o K. Uhlíř s.r.o., Zálužská 118,25O 88 Čelákovice

a

a

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)
Krajská správa a údžba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Krajské ředitelství Policie Středoěeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova
13o4, 293 01 Mladá Boleslav (KRPS-189020lČJ _2018-010706 - KoM)
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