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Městský úřad Mnichovo Hradiště   
Odbor dopravy 

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
 

Spisová značka: MH-OD/14737/2020 Vaše zn./Č.j.:  
Číslo jednací: MH-OD/14737/2020-3/278/LVoj Ze dne: 29.09.2020 
Vyřizuje: Ing. Lucie Vojtíšková, oprávněná úřední osoba   
Telefon: 326 776 744   
E-mail: lucie.vojtiskova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště, 30.09.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon), 

I. 
p o v o l u j e 

 

podle § 24 odst. 1 a 2 silničního zákona a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., společnosti SaM silnice a mosty, a.s., 
IČ 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, Odštěpný závod Turnov, Průmyslová 3001, 511 
01 Turnov,  
 

1. úplnou uzavírku silnice III/2792 v obci Koryta,  
2. částečnou uzavírku silnice III/27917 v obci Koryta;  

 
Termín uzavírky: 03.10.2020 – 31.10.2020. 

 

Uzavírka se povoluje z důvodu provádění stavebních úprav v křižovatce silnic III/2792 a III/27917. 
 
Uzavírka se povoluje za těchto podmínek: 
 

1. Doba trvání uzavírky bude dodržena, popř. zkrácena. 
2. Frézování vozovky bude probíhat v termínu od 03.10.2020 po úsecích v šířce cca 1,5 m. 
3. Stavební práce budou probíhat na silnici III/27917 za střídavého jednosměrného provozu. 
4. Mimo pracovní dobu na stavbě bude na silnici III/27917 umožněn obousměrný provoz. Prostor 

stavby bude oddělen dopravními značkami Z 4a a Z 4b, bude zakryto SSZ (Semafor) a dopravní 
značky A 10 (Semafor) a A 6a/ A6b (Zúžená vozovka z obou stran/ z jedné strany). 

5. Uzavřený úsek musí být řádně označen a zabezpečen zábranami. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat rovněž bezpečnosti chodců.  

6. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. Přechodná 
úprava provozu bude realizována dle návrhu přechodného dopravního značení odsouhlaseného 
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav 
25.09.2020, a dále v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu, které bylo vydáno místně 
příslušným správním úřadem, tj. MěÚ Mnichovo Hradiště dne 30.09.2020 pod č.j. MH-OD/14737/2020-
2/277/LVoj. 

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

8. Případné znečištění vozovek silnic bude ihned odstraněno.  
9. Případné poškození silničního tělesa nebo silničního pomocného pozemku bude odstraněno na 

náklady žadatele po předchozí domluvě se správcem komunikace. 
10. Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna veškerá zařízení a dopravní značení umístěná 

v souvislosti s uzavírkou. 
11. V případě naléhavých okolností může příslušný dopravní inspektorát stanovit další podmínky při 

zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
12. Při nedodržení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může silniční správní úřad udělené povolení 

omezit nebo zrušit. 
 
Za plnění podmínek odpovídá: Jan Sklenář, stavbyvedoucí, tel. 702 240 734 
 
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je: 
 

SaM silnice a mosty, a.s., IČ 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 
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II. 

n a ř i z u j e  
 

podle § 24 odst. 1, 2 a 4 silničního zákona objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku provozu uvedenou 
v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí, s níže stanovenou objízdnou trasou pro oba směry. 
 
Objízdná trasa pro úplnou uzavírku provozu na silnici III/2792: 
 

Objízdná trasa je z obce Koryta po silnici III/2792 do obce Sezemice, dále po III/2775 do obce Drahotice a 
poté na III/2776 přes obce Sovenice zpět do obce Koryta a zpět.  
 
Autobusová doprava po uzavřené silnici III/2792 není vedena a po silnici III/27917 v režimu střídavého 
jednosměrného provozu bez problému projede.  
 

Termín objížďky: 03.10.2020 – 31.10.2020 
 
Nařízení se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

1. Objízdná trasa se stanovuje v návaznosti na shora uvedenou úplnou uzavírku. Po ukončení této 
uzavírky budou neprodleně odstraněna veškerá dopravní značení a zařízení umístěná na 
předmětných komunikacích v souvislosti s nařízením objížďky. 

2. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami. Přechodná 
úprava provozu bude realizována dle návrhu přechodného dopravního značení odsouhlaseného 
Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav 
25.09.2020, a dále v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu, které bylo vydáno místně 
příslušným správním úřadem, tj. MěÚ Mnichovo Hradiště dne 30.09.2020 pod č.j. MH-
OD/14737/2020-2/277/LVoj. 

3. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na svůj náklad na základě stanovených 
přechodných úprav provozu. Zároveň odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. 

4. Po ukončení úplné uzavírky budou ihned odstraněna všechna dopravní značení a zařízení umístěná 
v souvislosti s objížďkou. 

 

Za plnění podmínek odpovídá: Jan Sklenář, stavbyvedoucí, tel. 702 240 734 
 

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je: 
 

SaM silnice a mosty, a.s., IČ 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 
 

Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.  
 

Odůvodnění: 
 

Dne 29.09.2020 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, žádost o úplnou uzavírku silnice III/2792 
v obci Koryta a částečnou uzavírku silnice III/27917 v obci Koryta a stanovení dopravního značení na silnicích 
III/2792 a III/27917 v obci Koryta, III/2775 v obci Sezemice a Drahotice a III/2776 v obci Sovenice. Důvodem 
je provádění stavebních úprav v křižovatce silnic III/2792 a III/27917, a to v termínu od 03.10.2020 – 
31.10.2020. 
 
Žádost podala společnost SaM silnice a mosty, a.s., IČ 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká 
Lípa, Odštěpný závod Turnov, Průmyslová 3001, 511 01 Turnov. 
 
V souvislosti s touto akcí bude na výše uvedených silnicích užito přechodné úpravy provozu (přechodné 
dopravní značení).  
 

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly následující dokumenty: 
 

- stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav, ze 
dne 25.09.2020 včetně odsouhlaseného grafického návrhu přechodné úpravy provozu vypracovaného 
společností JAZNAK, spol. s r.o. dne 24.08.2020, 

- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 30.09.2020, 
- vyjádření autobusového dopravce spol. ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. ze dne 29.09.2020, 
- souhlasné vyjádření obce Koryta dotčené úplnou uzavírkou ze dne 30.09.2020, 
- souhlasné vyjádření obce Sezemice dotčené objížďkou ze dne 30.09.2020 
- souhlasné vyjádření obce Chocnějovice dotčené objížďkou ze dne 29.09.2020. 
 

MěÚ Mnichovo Hradiště v souvislosti s plánovanou akcí vydal dne 30.09.2020 pod č.j. MH-OD/14737/2020-
2/277/LVoj opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na dotčených 
pozemních komunikacích.  
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Požadavky správce pozemních komunikací a příslušného dopravního inspektorátu silniční správní úřad 
akceptoval a tyto jsou podmínkami rozhodnutí. 
 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy v křižovatce silnic III/2792 a III/27917 budou prováděna za úplného i 
částečného omezení silničního provozu, silniční správní úřad obdržel potřebné náležitosti a správce pozemní 
komunikace i příslušný dopravní inspektorát s úplnou i částečnou uzavírkou provozu souhlasí a s dopravním 
opatřením byly seznámeny také obce, na jejichž území dojde k úplné uzavírce a objížďce, rozhodl silniční 
správní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
 

Povolení se vydává z předpokladu dodržení stanovených podmínek. 
 

 
Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81-83 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta 
pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy 
bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li konec lhůty na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19-
24 správního řádu. 
 

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Městského úřadu 
Mnichovo Hradiště, Odboru dopravy (Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště). 
 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší 
městský úřad na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 odkladný účinek. 
 

 

 

 
 
 
 
 
Ing. Lucie Vojtíšková 
referentka Odboru dopravy  
 
 
 
Doručí se: 
 

Účastníci řízení: 
- SaM silnice a mosty, a.s., Odštěpný závod Turnov, Průmyslová 3001, 511 01 Turnov,  
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
- Obec Koryta 
- Obec Sezemice 
- Obec Chocnějovice 

 

Dotčené orgány: 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova 

1304, 293 01 Mladá Boleslav (KRPS-240005/ČJ-2020–010706–KOM) 
 

Na vědomí: 
- Zdravotnická záchranná služba, Laurinova 333, 293 01 Mladá Boleslav 
- Hasičský záchranný sbor, Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav 
- ARRIVA Střední Čechy, s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr 
- JSDI 
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