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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č,361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění_pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákan o silničním provozu"),
na základě žádosti spoleěnosti USK s.r.o., lC 27138551, se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá
Boleslav, zastoupené na základě plné moci ze dne 26.09.2018 spoleěností JMNAK spol" s.r.o., lČ
48952621 se sídlem Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, ze dne 12.10.2018 a na základě stanoviska
Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje - Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne
13,09.2018, v souladu s ustanovením § 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 pozemních komunikacích ě.111268,111276 a
ll/610

které bude užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice ě. ll/268 v obci Mnichovo Hradiště a místní
Části Dobrá Voda a nařízenou objízdnou trasou po silnicích ě. !l/268, 111276 a 111610
Přechodná úprava provozu bude provedena v termínu:

od22.10.2a18 - do 25.10.2018.

Přechodná úprava provozu spočívá v osazení dopravního znaěení pro označení uzavírky na silnici ě,111268
a vyznačení objízdné trasy na shora uvedených pozemních komunikacích (na trase Mnichovo Hradiště _
Veselá - Buda - Kněžmost - Boseň). Objízdná trasa platí pro oba směry.

Zdiemci se mohou s návrhem přechodné úpravy provozu seznámit na MěÚ Mnichovo Hradiště, Odboru
dopravy (kancelář ě.204) v úředních dnech - pondělí, středa, v době od 08:00 do 17:00 hod,

Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami, pracovní místa
musí být řád ně oznaě ena a zabezpečena zábranami.

Dopravnímu inspektorátu PČR VtlaOa Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vyžádalí event. naléhavé okolnosti přizajišťováníbezpeěnostia plynulostisilniěního provozu,

odůvodnění:
Dne 12.10,2018 obdžel MěU Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, žádost o povolení úplné uzavírky pozemní
komunikace ě, 111268 v obci Mn.ichovo Hradiště, místní části Dobrá Voda (konkrétně se jedná o úsek cca
9,800 - 10,100 km) a nařízení objížďky na trase Hoškovice - Dneboh - Olšina - Březina. Dopravní opatření
je požadováno z dŮvodu opraw propustku. Uplná uzavírka bude realizována od 22.10.2018 do 25.10 .2018.
V souvislosti s touto akcí je požadováno rovněž stanovení přechodné úpravy provozu.
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Žadost podala společnost USK s.r.o., tČ 27138551, se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav,
zastoupená na základě plné moci ze dne 26.09.2018 společností JMNAK spol. s.r.o., lČ 48952621 se
sidlem Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav.

K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravního
inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 13,09.2018 a souhlas s náhradním termínem ze dne 02.10.2018, věetně
odsouhlaseného grafi ckého návrh u přechod né úpravy provozu.

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 silniěním provozu úěinnosti páttým 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/obce Bře*ina po dobu 15 dnů.

Obdží jednotlivě:
- LJSKsJo., Pad Borkem 319, 2g301Mladá Boleslav

(prostřednictvím zmocněnce - JAZNAK spol s.r.o,, Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav)
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova

1304,293 05 Mladá Boleslav _ ě.j. KRPS-277592lČJ-2018-o1o7o6-KoM
- Krajská správa a údžba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 praha 5- Obec Boseň, Boseň 45,295 01 Mnichovo Hradiště
- Obec Kněžmost, Na Rynku 51,294 02 Kněžmost
- Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1 ,295 21 Mnichovo Hradiště

eh,
Vyvěšeno na úřednídesce města Mnichova Hradiště a obce Bře*ina a současně zveřejněno izpůsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů na www.mnhradiste,czlwww,brezina,e-obec.cz
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