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V Českém Brodě dne 11. 4. 2018

SILMEX s.r.o.
Klejnarská 92
Kolín IV
280 02

ROZHODNUTÍ
Společnost SILMEX s.r.o.,Klejnarská 92, Kolín IV, 280 02, IČ 48951081, zast.f. ASIG
s.r.o., Budovatelů 324, Chvaletice, 533 12, IČ 25954849, požádala dne 27. 2. 2018 o
povolení částečné uzavírky silnice č. II/113 v obci Tismice z důvodu opravy povrchu
komunikace.
Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40
odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, po projednání a posouzení žádosti rozhodl podle § 24 odst. 2 silničního zákona a §
39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon
provádí, takto:

Uzavírka silnice č. II/113
se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
1) Druh uzavírky: částečná, dlouhodobá
2) Rozsah uzavírky:

silnice č. II/113 v obci Tismice

3) Důvod uzavírky: oprava povrchu komunikace
4) Délka uzavírky : vždy jeden jízdní pruh o délce do cca 350m
5) Délka objízdné trasy : 0 km

6) Termín uzavírky: od 1.5. 2018 do 31.5. 2018
7) Objížďková trasa: není stanovena
8) Podmínky povolení uzavírky:
----------------------------------------a) Žadatel o uzavírku zajistí osazení příslušného d.z. a bude za něj po celou dobu
uzavírky zodpovídat. Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu s navrženým
dopravním režimem, budou zakryty.
b) Žadatel o uzavírku zajistí průjezdnost jednoho jízdního pruhu po celou dobu uzavírky.
Provoz bude řízen semaforem.
c) Po celou dobu stavby stavebník umožní přístup k okolním nemovitostem, vjezd a výjezd
vozidlům záchranné služby a hasičů.

-2d) Odpovědná osoba p. Michal Sýkora, tel. 602 289 232, dat. nar. 6.10.1986, firma
SILMEX s.r.o.,Klejnarská 92, Kolín IV.
e) Částečnou uzavírkou sil.č. II/113 bude dotčena pravidelná autobusová doprava linky
PID 435 a 491.
Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd výše uvedených linek PID.
První etapa - Linka 435 zastávka „Tismice,Hřbitov“ bude zrušena v obou směrech bez
náhrady.
Zastávka „Tismice“ linky 435 bude přemístěna do pravidelné zastávky „Tismice,
bytovky“ linky 491.
Druhá etapa – v úseku od křižovatky s III/1135 po východní okraj obce, v přiloženém
DIO etapy 3+4
Linka 435 bude vedena v pravidelné trase s obsluhou pravidelných zastávek
Linka 491 bude vedena po pravidelné trase a dočasně budou zrušeny zastávka
„Tismice, Na Kopečku“ a „Tismice, bytovky“ – v obou směrech bez náhrady
Spojení na dopravce : ČSAD POLKOST, spol. s r.o. p. Pohořely – tel. 775863858
(zastávky „Tismice, Na Kopečku“ a „Tismice bytovky“) , OAD Kolín s.r.o., p. Mukařovský
– tel. 606714098 (zastávka „Tismice, MŠ“).
- Při stavebních pracích bude zabezpečen volný jízdní pruh o šířce min. 3,0 m .
- Stavební práce jsou rozděleny do čtyř etap.
- Žadatel o uzavírku je povinen informovat ROPID nejpozději tři pracovní dny předem o
zahájení (ukončení) jednotlivých etap.
f) Město Český Brod a obec Tismice zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou
komunikace v místě způsobem obvyklým.
g) Uzavírka bude označena dle § 39 odst. 3 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích.
h) Částečná uzavírka silnice č. II/113 bude provedena za přechodné úpravy dopravního
značení stanovené zdejším odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod dne 11. 4.
2018 pod č.j. MUCB 22444/2018/Ka.
ch) Po uplynutí termínu uzavírky bude obnoveno původní dopravní značení.
Účastníci řízení:
SILMEX s.r.o.,Klejnarská 92, Kolín IV, 280 02, IČ 48951081
zast.f. ASIG s.r.o., Budovatelů 324, Chvaletice, 533 12, IČ 25954849
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21
Obec Tismice, Tismice 136, Český Brod, 282 01

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení částečné uzavírky sil. č. II/113, obsahuje
potřebné údaje stanovené v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
uskutečnění stavebních prací nelze provést bez uzavírky výše uvedené komunikace,
povolovací orgán žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího
odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český
Brod, 282 01.
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, nemá případné odvolání odkladný účinek.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

-3Obdrží:
Účastníci řízení:
SILMEX s.r.o.,Klejnarská 92, Kolín IV, 280 02
zast.f. ASIG s.r.o., Budovatelů 324, Chvaletice, 533 12
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21
Obec Tismice, Tismice 136, Český Brod, 282 01
Na vědomí:
Policie ČR KŘP Střed. kraje, Václavská 11, Kolín 3, 280 16
HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02
Zdravotní záchranná služba Český Brod, Žižkova ul., Český Brod, 282 01
ROPID Praha, Rytířská 10, Praha 1, 110 00
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5,150 21

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů
Vyvěšeno dne: ………….. Sejmuto dne : …………………..
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

