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VEŘEJNÁ VYHt_ÁŠxn

oPATŘENí oerctlÉ PoVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

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 ,,zákon o silničním
provozu"), na základě Žádosti společnosti USK s.r.o., lČ 27138551, se sídlem Pod Borkem 319, 293 01
Mladá Boleslav, ze dne 01.o2.2o23, a na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje _ Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 05.01.2023' v souladu s ustanovením $ '17'1

a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,správnířád")

vydává

ve smyslu $ 77 odst. 5 zákona o silničnÍm provozu

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komuníkacích ll. a lll. tříd
na území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště,

které bude uŽito v souvislosti s prováděním oprav a ÚdrŽbv silnic (např. při Úpravě výtluků frézováním
a pokládkou Živice, údrŽbě svodidel, zábradlí, krajnic, příkopŮ, kanalizačních vpustí a odtokových kanálů,
ÚdrŽbě silničnívegetace atd'), a to v termínu 21.02.2023 _31.12.2023.

Přechodná úprava provozu bude provedena dle místa (v obcÍ/mimo obec) a druhu prováděných prací
v souladu se schématy dopravního značení odsouhlasenými Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav, dne 05.01 .2023.

Podmín k'v-provede! í dopravn ího značen í:

1. Dopravní značení musí být provedeno, umístěno a udržováno v souladu s platnými právními
předpisy a normami' Pracovní místa usí být řádně označena a zabezpeěena zábranami nebo
jinými prostředky proti vstupu nepovolaných osob z důvodu zajištění bezpečnosti provozu
na PK a ochraně zdraví.

2. Při zadávání prací musí provozní cestmistr KsÚS Stč. kraje zohlednit dopravní situaci v místě, aby
nedocházelo ke kolizi mezi pracemi prováděnými v rámci tzv. generálního pardonu a samostatně
povolovaným i uzavírkam i :

3' Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu, k čemuŽ by mohlo dojít vlivem
povětrnostních podmínek či silničního provozu'

4. Místní úprava provozu, která je V rozporu s přechodnou úpravou bude zakryta.
5. Práce dle schémat 82, 85' 1 , 85.2, 86, B8, c4' C5' c6' c7 a další práce, které mohou mít s ohledem

na intenzitu provozu podstatný vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, budou dopředu
hlášeny elektronickou cestou na adresy l!]j]-#lp#jl, írqleJg1;!$št:vaíQ:"t:t-ii:radigl*'cz,
naebgss!$cb:ng!.!é, icr_: ka.s_irj]]alŮv.tfĚkíi*s.*e.

6. Dopravní značení smÍ být umístěno jen po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti silničního
proVoZU a v termínu uvedeném v tomto stanovení. Bude odstraněno neprodleně poté, co ztratí své
opodstatnění.

7. Za dodrŽení podmínek zodpovídá žadatel: p. PaŽout, vedoucí střediska MH, tel. 602 215 042.

Dopravnímu inspektorátu PCR Mladá Boleslav se vyhrazuje
vyžádají event. naléhavé okolnosti při zajišt'ování bezpečnosti a

Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz

moŽnost stanovit další podmínky, které si
plynulosti silničního provozu.
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S odsouhlasenými návrhy přechodné úpravy provozu je moŽné se seznámit na MěÚ Mnichovo Hradiště,
odboru dopravy (kancelář č.204) v Úředních dnech (Po 08:00 _ 14:OO, St 08:00 _ 14:00), mimo úřednÍ dny
po předchozítel. domluvě (tel. 326 776744).

odůVodnění:
Dne 0'1 .02.2023 obdrŽel MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, Žádost spo|ečnosti USK s.r.o., lČ
27138551, se sídlem Pod Borkem 319,293 01 Mladá Boleslav, o stanovení přechodné úpravy proVoZU,
které bude uŽito na silnicích ll. a lll. třídy na Území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště
v souvislosti s prováděním oprav a ÚdrŽby silnic (např. při úpravě výtluků frézováním a pokládkou Živice,
ÚdrŽbě svodidel' zábradlí' krajnic, příkopů, kanalizačních vpustí a odtokových kanálů, ÚdrŽbě silničnÍ
vegetace' atd.). Stanovení přechodné Úpravy provozu je poŽadováno pro rok 2023.

Spolu se Žádostí bylo doloŽeno souhlasné stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,
Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav, ze dne 05.01'2023, včetně odsouhlasených schémat přechodného
dopravního značení a souhlas správce dotčených pozemních komunikacÍ, Krajské správy a ÚdrŽby silnic
Středočeského kraje' p'o.lze dne 05.01 .2023.
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení přechodné Úpravy provozu nebyl v souladu s $ 77 odst. 5
zákona o silničním proVoZU vydán.

Pouěení:
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.

lng' Lucie Vojtíšková v.r.
referentka Odboru dopravy

Tento dokument musí b5ít vyvěšen na úřední desce města Mnichovo Hradiště a obcí na území oRP
Mnichovo Hradiště, tj. Bílá Hlína, Boseň, BranŽež, Březina, DoIní Krupá, Horní Bukovina, Chocnějovice,
Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, KněŽmost, Korýa, Loukov, Loukovec, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov,
Neveklovice, Ptýrov' Rokytá, Sezemice, StráŽiště aŽd'ár po dobu 15 dnŮ'

Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a výŠe uvedených dotčených obcí současně zveřejněno způsobem
umoŽňujícím dálkový přÍstup na www.mnhradiste.cz a na webových stránkách vÝše uvedenÝch dotčených obcí.

Vyvěšeno an", Ll''.{Z,.}$-i} Sejmuto dne:
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ObdrŽí iednotlivě:
- USK s.r'o., Pod Borkem 319' 293 01 Mladá Boleslav
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 1 1 , 150 21 Praha 5
- Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1 ,295 21 Mnichovo Hradiště
- obec Bílá Hlína, Bílá HlÍna 55' 295 01 Mnichovo Hradiště
- obec Boseň, Boseň 45,295 01 Mnichovo Hradiště
_ obec BranžeŽ,BranžeŽ33'294 02 KněŽmost
_ obec Březina, Březina 82,294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
- obec DolníKrupá, DolnÍKrupá 55, 295 01 Mnichovo Hradiště
- obec HorníBukovina, Horní Bukovina 56, 295 01 Mnichovo Hradiště
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- obec Chocnějovice, Chocnějovice 43, 294 13 Mohelnice nad Jizerou
- Obec Jivina, Jivina 9, 294 14 Jivina
- Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 2
- obec KněŽmost, Na Rynku 51,294 02 KněŽmost
- obec Koryta, Koryta 5,294 1'1 Loukov u Mnichova Hradiště
- obec Loukov, Loukov B1,294 'l1 Loukovu Mnichova Hradiště
- obec Loukovec, Loukovec 90,294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
- Obec Mohelnice nad Jizerou, Mohelnice nad Jizerou 48,29413 Mohelnice nad Jizerou
- obec Mukařov, Mukařov 12'295 01 Mnichovo Hradiště
- Obec Neveklovice, Neveklovice 45,294'13 Mohelnice nad Jizerou
- obec Ptýrov, Ptýrov 19,295 01 Mnichovo Hradiště
- obec Rokýá' Horní Rokýá 35' 295 01 Mnichovo Hradiště
- obec Sezemice' Sezemice 13,294 1 1 Loukov u Mnichova Hradiště
- obec StráŽiště, StráŽiště 19'294'13 Mohelnice nad Jizerou
_ obec Žo'ar' srerry 20,2941 1 Loukov u Mnichova Hradiště
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova

1304,293 01 Mladá Boleslav (KRPS-2993ffilČJ-2o22-010706 - KoM)
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