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Magistrát města Mladá Boleslav
# odbor dopravy a silničního hospodářství nt

Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav
Teleťon.: 326716 33l. Fax: 326716 33ó"32ó 716344. e-mail: machacek@mb-net.cz

Sp, zn.: aDSH 253-2B0l202I-23i064
č; 

" 
: s0008nat t la DS D/MaMa

Ev. č.: 37662
Mladá Boleslar l 2,4. 203 l
Oprávněná úředni osoba : Martin Macháček

A§IG §. r. o.
tčo zsg 54 849
Budovatelů 321
533 12 Chvaletice

L}ošIo e$

é.!. ,v,q/,(!.!.,

OPATŘENÍ onncNE POVAHY
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Mladá Boleslav -. odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniěni správní
ťrřad příslušný dle § 124 odst. 6 rÁkona ě.361/200a §b., o provozu na pozemních komrrnikacíc}r a
zrněnách některlýoh ákonů (,,ákon o silničním provozu"), ve znění pozdějších předpisů, na ákladě
ádosti spot.l§íG §, F. o., Budovaíelů 324, 533 12 Chvatďice, IČO 259 54 84g, provozovna Kol{n 4,
Ktejnarskú 894, zastupující zhotovitele stavby spol. T4 Buitcling §, r. o., tČO OlS 52 530, Třídvorskó
1386, 280 02 Kolín,Y a po předchozím stanovisku Policie ČR, X,ra3ste ředitelswí Policie
§ťedočeskélro kraje, Uzemni odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav ze dne
23 .března 202 1 ě j.: KRP§-6529 7 / Č l -z021 -0l 0706-KoM.

§tanovuje
ve smyslu ustanovení § 77 odst. l písm. c) zákona č. 36l/2000 §b. ,,o silrriěním pťovozu" a v souladu
s vyhláškou Ministerstva dopravy ě.294/2a15 Sb, kterou se provádějí pravidla pfovozu na pozrmních
komunikacích, ve anění pozdějších předpisů,

přcchodnou rlpravu provozu na pozemních komunikacích
formou opatření obecné povahy podle ust § |73 zálr- č. 500/2004 Sb., spn{vní řád

spočívající v urnístění svislélro dopravrrího ata§ení nu sílnicl III. třttty ě. 272 3í v obci Čistá rra
silnicích dotěenýoh vyznaěoním objíždky: é.Ul/272 34A (u křiž. se sil. č. i/38),é.272 33 (křiž.
v Cisté) a é. 276 4 (u křiž. se sil. č, Ii38) a příp. na dotčených místních komunikacích v obci,
v souvislosti s dopravnínl omezenínr - úplnou uzavírkou silnice tII. třídy é. 272 34 v úseku u areálu
zemědělské společnosti v Cisté, při výstavbě - propojení vodovodu Týnec lII. etapa ve st,anoveném
termínu od l9.4.202l - do 18.6.2021, vsouladu spředloženým dopravně inženýrsk;ým opatřením,
kteréje nedílnou souěástí tohoto stanovení.
Dopravní značení: dle schéma dopratně inž. opatření v příloze
Termín dopravn.ího opaíření: od I9,4,302I - do 18.6.2021 '
Odpovědná osoba:
Za instalaci a stav přeclroclné úpravy pfovozu * dopravního značení, odpovíclá:
Spol. T4 Building s. r. o., Třídvorská 1386,280 02 Kolín V, p. Richard Vaňha, tel.: 602 426 434.

Podmínky provedení dopravního značení :
l. Dopravní značení musí provedením a rozmístěním odpovídat zákonu ě. 361/200 Sb., o provozu na

pozemníclr komunikacích ve zněrrí pozdějších předpisů, vyhl, Ministerstva dopravy ě.29412015
§b., CSN 01 8020, CSN EN 12899-1, vč. nár.přílohy a a musí být v souladu se ásadami pro
dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 66,

2. Dopravní značení bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami a ve smyslu
stanoviska dotóeného orgánu Policie Čn rŘP §K Územní odbor - dopravní inspektorát Mladá
Bol es lav ze d ne 23 .břenla 2021 ě j. : K RPS-65 29 7 / ČJ -zau -01 0 70ó-KOM.

3. Místní úprava provozu, kteraje v lozpofu s přechodrrou úpravou provozu, bude zakryta.
4. Bude užito DZ vreflexním provedení l.třídy (Rl) vzákladní velikosti. DZ bude zajištěno proti

posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních pcldmínek.
Dopravní zrračky (DZ) budou o§azeny na červenobílýclr pruhovaných sloupciclr, spodní hrana
dopravních značek bude rnin, 60 cm nad vozovkou v jednotné qýšce v rámci pracovního místa.
Umístění všech DZ je patrné z graíické části DlO, které je nedílnou součásti tohoto opatření.

te
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5. Dopravní znaěky a provedení zajistí žadatel na vlastní náklady.
ó. Proti tomuto stanovení nelze podat odvolr{ní ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.
7. Magistrát města Mladá Boleslav - odbor dopravy a SH si vyhrazuje právo toto stanovení změnit

nebo doplnit, pokud sitovyžádá situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.

odůvodnění
Spol. ASIG s. r. o., Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, provozovrra Kolín 4, Klejnarská 894,

zastupující zhotovitele stavby spol. T4 Building §. r. o., IČO 043 52 530, Třidvorská 1386, 280 02
Kotín V, podala zdejšímu silničnímu správnímu úřadu návrh na §tanovení přechodné úpravy píovoan
na uvedených pozemních komunikacích, z výše uvedených dťrvodů.
Správní.9rgán návrh v souladu s § 77 odst. 3 aíkona o silniění provoan projednal s dotčeným orgánem
Policie ČR a přislušným vlastníkem dotěené pozemní komurriřace. Na ákladě žádosti a souhlasného
stanoviska Policie ČR dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opaťeni obecné povahy,
kterým bude stanoverra qýše uvedená přechodná úprava provozu"
Stanovení přechodné rlpravy provoztl je vydáno dle § 77 odst. t písm. c) idkona o silrričním provozu
po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, jako opaťení obecné povahy dle ěrfuti šesté
správního řádu.

Pouěeni
Podle § 173 odst. 2 zÁkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíclr předpisů. proti opatření
obecné pova}ry nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 spráwího řádu lze soulad opaťení
obecné povahy posoudit v přezkumném řizeni. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3
tet od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá úěinnosti páťm dnem po dni vyvěšení na úřední desce
Magistrátu města Mladá Boleslav a též způsobem umožňujícím dátkový přístup. Hrozí-li
nebezpečí z prodlení, opatření olrecnó povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Martin Macháček
Vedoucí oddělení dopravy a správy dopravy

Příloha; DIO: §J2?3, S 3224, S 3225, § 322ó, § 3227
Obdrží:
ASIG s. r, o., Budovatelí3z{,533 12 Chvaletice, pťovozovn{l Kolin 4, Klejnarská 894
T4 Buílding s. r, o., IČo 043 52 530, Třídvorská 1a86,280 02 Kolín V
Krajská správa a údržba silnic SK, p.o., ob|ast Mnichovo Hradište
obec Čistá
Dotčený orgán:
polície Čn rfu sK tJo_DI Mladá Boteslav
Na vě<lomí;

spis

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřej něno zptls obem umožňujíďm dúIkol,ý p ř{stup.

Raďtko, potlpls orgúnu, kíerý potvruje vyvěšení na úřední desce magistrdtu:

:
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Magistrát města Mladá Boleslav
#. odbor dopravy a silničního hospodářství nr.

Komenského nám. ól, 293 0l Mladá Boleslav
Telqťon;.3267Ió33l. Faa 3267]6344.32óJl633ó. e-mail: machacek(Qmb-net.cz

Sp. zn.: ODSH 25j-280n021-23/070
č 1. : sooostlOz ] /oDSD/MaMa
Ev. č.: 37663
M]adá Boleslav 1 2.4.202 1
Oprávněná úřednt osoba : Marln Macháček

ASIG §. r.tl.iďóiíó}+s+g Došlc
Budovatelů 324
533 12 chvaletice é,!, ,{?,l

dne
'E,, goal
lrlltrálr

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistnítu města Mladá Boleslav, jako věoně příslušný
silniční spnávní úřad ve věcech silnic, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) ákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě předchozího souhlasu Krajské
správy a údržby silnic Středoěeského kraje, příspěv\ová organizace, obl. Mnichovo Hradiště a Policie
CR Krajské ředitelství policie Sťedočeského kraje UCI - DI Mladá Boleslav, po projednárrí s dotčený-
mi úřady a subjekty povoluje

l.
ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) 3. ákonač.1311997 Sb., o pozenních komunikacích, ve zněni
pozdějších předpisů, ve smyslu § a0 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojťr číslol04ll997 Sb., kterou
se provádí zíkon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisťl žadateli: spol. á§lG s. r.
o., Butlovatelů 324, S33 12 Chvaletice, ICO 259 54 849J provozovna Kolín 4, Klejnarskó 894,
zastupující zhotovilele stavby spol. T4 Building s, F. o., ICO 043 52 §30, Třídvorskó 1386, 280 02
Kolín V, zvláštní užívání silnice a silničních pozemků silnice III. třídy č. 272 34 v obci Čistá
z důvodu propojení vodovodu v rámci výstavby lokality RD Týnec * III. etapa, při splnění
následujících podmínek:
1/ Provozem zŇízsní nesmí docházet k ohrožení plyrrulosti a bezpečnosti silničního pťovozu.
2/ §tavbou budou dotěony silniční poz*rnky a silnice II1. ťídy č.272 34 v Čisté, cca v sil. km 2,600,
3i Stavba bude provedena dle podmínek vyjádření ke zvláštrrímu užívání silnic ě. 1ll/2021ze dne

6.4.2a7l vydaného Krajskou správou a údržbou silnic Sťedoěeského KrEe, příspěvková organizace
pod ěj.: ?282/21/KSUS/MHT/BA§ které jsou pro zhotovitele stavby závazné a musí být
dodrženy.

4lTermía provedení prací: ad 19,4,202I *do 1&ó.2021 ,
5i Případné poškozeni vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původnílro stavu, Záruka

za provedenou opravuje 60 měsíců od skončerrí opmvy po provedené stavbě a jejim předání
správcisilnice.

6/ Pracovni prostor bude řádně označen dopravními mačkami a informačnínri tabulemi v souladu se
ákonent č. 36ll2000 §b,, o provozl,l lla pozemníclr kontunikacích a zntěnách některých ákonů, vo
znění pozdějšíclr předpisů, prováděcí vyhtášky ě,29412015 Sb., ČSN 0l 8020, ČsN-BN 12 899-I,
vč. nár.přílohy a TP 65 (Zasady pro dopravní znaěeni na pozemníclr komunikacích) a Opatřením
obecné povahy vydaným zdejším §§Ú pod čj.: ODSH 2í3-280t2021-23t064ďne t2.4,2021.

7/ S udělením povolení pře.iímáte veškerou odpovědncrst za škody vzniklé stavbou. trváním nebo
poruchou zaíizení jakna silničním tělese, tak i všem uživatelům silnice.

8/ Při nesplnění podrnínek rozhodnutí bude po§tupováno podle příslušných ustanovení z{kona č.
13ll997 Sb,, o pozemníclr komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9l Za organizaci a zabezpeěení prací odpovidá zhotovitel stavby: §pol. T4 Building §. r. o., Třídvorská
l386,280 02 Kolin V, p. Richard Vaňha, tel.: 602 426 434.

il.
Dopravní omezení provozu na silnici III. třídy č.272 34, úplnou uzavírku silnice v Čisté, cca v sil.
km 2,600 (v úseku u areálu zemědělské společrrosti v Čisté), ve smyslu ustanovení § 24 zákona č.
1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 39 vyltlášky
Ministerstva dopravy a spojů é. 104/1997 Sb., kterou se provádí ákon o pozemních komunikacích. ve
znění pozdějších předpisů, žadateli: spcrlečnosti T4 Building §. l. o., tČO OaS 52 S30, Třťdvorskó
138ó,280 02 Kolín V.

oDS H 253-280/202 l -2 3/07a



úoaie o uzavirce :

ll@llniceIII.ťídyě.27234vČisté,coavsil.km2,600(vúsekuuareá'luzemědě1ské
společnosti v Čisté), dle DIO

2) D ůvod wtvírky : propojení vodovodu
S)Druh wnírky: úplnó
4)Termín urnvírky: od 19.4.2021- do 18.6.2a2l
S)Trasa objížd'hy: objížďka pa silnici č. IIa272 34 a č, I/38 dle stanoveného značení.
ó)Pravidelná autobusová doprava * bude vedena ve stávající trase.
uzavírka ie oovolena za těchto nodmínek:

l. Uzavírka bude řádně oznaěena dopravními značkarni, ábranami a informačnimi tabulemi
v souladu se ákonem č. 3ól/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnágh
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcl vyhlášky é.294naL5 Sb., Č§N
0l 8020,CSN§N 12899-1 aTP66. Zábtany budoupevné,vnociazasniženéviditelnosti
řádně osvětlené,

2. Přechodná úprava provozu na pozemnlcb komunikacích dotčených stavbou a objfudnou
trasou byla stanovena opatřením obecné povahy (dále jen ,,OOP.) dne 12.4.202| ěj.:
OD§II 253 -28o Da21 -231064.

3. Budou splněny podmínky stanoviska dotěeného příslušného orgánu Policie Čn rcŘP SK ÚO *
dopravní inspoktorát Mladá Boleslav 23.3.2021čj.: KRP§_65297/Čr-2a21_0l0706_KoM.

4. Bude užito dopravní značení (dálo jen ,,DZ") vreflexním provedení l.fiídy (Rt) vákladní
velikosti. DZ bude zajištěno proti posurrutí, otočení nebo pádu vlivom povětrnostních
podmínek. Dopravní značky (DZ) budou o§azeny na ěervenobílých pruhovaných sloupcíoh,
spodní hrana dopravních značek bude min, 60 cm nad vozovkou vjednotné výšce v rámci
pracovního místa. Umístění vŠech DZ ie patrnó z grafické části DIO, které je nedíluou
součástí OOP.

5. Žaaúel zodpovídá po celou dobu uzavírky n řádné rozmístění stanoveného dopravního
značení a jeho údržbu tak, jak bylo odsouhlaseno. Před zahájením úplné uzavírky bude
upmveno stávaj íeí dopravní anačení,

6. Po skoněení uzavírky lrudou ihned odstrarrěna všechna zařlzení umístěnó v souvislosti
s povolenou tuavírkou.

7. Nebudou-li dodťeny podmínky tohoto rozhodnutí bude postupováno dle ustanovení zÁkona
č. 13/l997 Sb., o pozemnich komunikacích, ve znění pozděiších předpisů.

8. Magistrót měsa MIadá Boleslav, odbor dopravy a SH a Poticie Čn rnp SK Úo-DI Mladá
Boleslav si vyfuazují právo změnit nebo doplnit podminky tohoto rozhodnutl, pokud si to
wž6dá veřejný ájem nebo bezpeěnost a plynulost silničnílro provozu.

9. Za instalaci a stav přechodné úpravy provozu - dopravního znaěeni odpovidá hotovitel stavby:
§pol. T4 Building s, r, o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín V, p. Richard Vaňha, tel.:
6a2 426 434.

odůvodnění:
Výše uvedený fudatel podal k Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silníčního

hospodóřsWí žÁdost o povolení zvlráštního užívání qýše uvedené silnice a silničních pozemků, vě.
dopravního omezení na dotčených pozemrrích komunikacich zdůvodu výše uvedené savby.
Vzhledem k tomu, že stavbu nelze jinak provést, vydal ODSH MM Mladá Boleslav toto povolení
s qýše uvedenými podmínkami a§ jak je ve qýroku tohoto rozhodnutí uvedeno,
poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 ákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, do 15
dnů ode dne doručeni. ke Krajskému úřadu - SťedočeskY kraj, Zborovská il, l50 21 Praha 5-
Smíchov, podáním u odboru dopnavy a silrriěního hospodářswí Magistrátu města Mladá Boleslav.

Připadné odvolání proti qýrokové časti rozhodnutí - l[. dopravní omezení, nemá dle ustanovení §
24 odst. 4 zÁkona é. 13/1997 §b,, o poremních komunikacích, ve znění pozdějších pfudpisů, odkladný
úěinek.

Martin Macháček
Vedoueí oddělení dopravy a správy dopravy

Dólc obdrží:
T4 Building s. r. o., Třídvorská l386,280 02 Kolín V
Krajská správa a údržba silnic §K, p.o.
Policie ČR KŘP §K Úo-Dt Mladá Boleslav
ObecČist{ lZS, IDSK COMPAG s.r.o.

Sprdvní popluekrylměřen ve yúi 50a.- Kč.

oDsH 2s3-280/202 1 -23/070
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T4BUltDl1l6 T4 Builtling s.r.o., Tříclvorská l38ó, Il.olín v,280 02 Kolín
lť': 01352530. DlČ: (:Z0435]530
ztipis tr Mčstského .stltttlu y Praze, odtiíl C]. vložh.a 278.555

Váš dopis značky / ze clne Našc značka:

Reality Čistá s.r.o.

Štefanikova t367

Z93 0t Mladá Boleslav

Vyřizuje / telefon: V Kolíně dne:
Radek Nětnec ml. /607 l69 59ó 25.3.2O2l

SPoleČnost T4 Building s,r.o., jako zhotovitel stavby s názvenr ,,Výstavba lokality
RD Týnec - III. Etapa, Čistó propojení vodovodu" pozádak prostřednictvím odbomé a
oPrávněné ÍirmY ASIG s,r.o. o úplnou uzavírku silnice č. lll/27234 v obci čisrá z důvodu
výstavby propojení vodovodních řadů.
O ÚPlnou uzavírku silnice. ě.|Il/27234jsme poádali z dtlvodu, že samotná výstavba bude
Probíhat v jízdním Pruhu konrunikace a druhý jízdrrí pruh bude nutné také omezit a to
zejména z dŮvodu zachování bezpečnosti pracovníkůna stavbě. Druhým dťrvodem proč
Žáditme o úPlrrou uzavírku je zajištění manipulačního prostoru strojů Ž uoeni strany'výkopu
pt'i osazování pažícich boxů, navážení materiálu a ukládky potrubí,
Na délku uzavírky má také vliv skutečnost, že výstavba bude probíhat za dohledu
Provozovatele vodovodní sítě, tedy Vodovody a kanalizace Mjadá Boleslav, a.s. a zhotovitel
rnusí bezPodnríneČrrě dodrŽovat zavederre starrdardy a technologické postupy, t ,..q*ou *uou
koordinací časově náročnější.

SPoleČnost T4 Building s.r.o. vynaloži veškeré ťrsilí k clokoněení stavby v co nejkratším
časovém horizotttu a následnénr dřivějším obnoveni plynulého provozu.

Povolení ÚPlné uzavírky konrurrikace bucle mít také časový vliv na plnění díla, kdy dojde
k jelro Po<lstatnému zkrácení, rrež kdyby realizace probíhaia za ěástóčné uzaui*ý." 

-

Včc: C)biurněni požr,lr*ku n" oroní"ku *i|ni." č. lIl/27234 n ob.:i Čistrl

S 1:ozdravetrr

T4 Buitding s.r.o. @

"'ouo'uŤÉ,Til#&!*

Radek Něrnec ml.
Vedouci výrobní připravy

Pozenlni stavby
Dopravni stavby
Vodohospodářské stavby

Konrerční banka. tr.s,
ť]íslo ťrčttr; l 1-5 .- 9ó80ó02 6?l0l00
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\§|ř
I(olírr: 25.3.Z0?1
Vaše zn.:
Naše zrr. I{o l 1267 13 l l21, -3 1 200-Mi
Vyr*izuje: Mizierová Pelra
E-rnail :petra.rn izlerova@r,srl.cz
te|.: 602 467 383

A516 s.r,o.
Klejnansl<á 894
28@ @a Kolín 4

Žártost o vyjáttÍ'ení ke stanoveni př,echodné ťrpravy silničního provozu, ke zvláštnímu
uŽÍvání silnice Ii38 a úplné uzavírcc silnice č.IIIl272g4 v obci Čistá pro akci: unVýstavba
lokalify RD Týnec III. etapa, Cistá p1,opojení vrrdovoduoo v terminu 19.4.202L -
LB.6.2021,.

Ředitelství silnic a clálnic ČR, Sprár,a Pralra, jat<o rrrajetl<ový sprtlvce silrrice l/38
s přeclrodrrou Úpravou provozu a zrrláštnítrrrt užír,ání dle prYiložerré clokunrentace (schérrra)

souhlasí
Umístěrrí a proveclení dopravnílro značení nrusí odpovídat platnýnr pr.ávrrím pt*edpisůrn a
trormzurr

- PoŽadujeme použít schválené dopravní značlry od MD k uživání na pozenrníclt
lromunikacích
signalvdo/?doFilteFOK&DCA 206-206&DCA 202=202&soF'ilterBtn=Filtrovat
(DIe TP ó6, kap. 2.7 je pro svislé značky nutné užit folie třídy min. RA 2.)

Žadatel oclpovídá za proveclení zrreplatněrrí SDZ - poškozené SDZ tímto zrreplatněnírrr bude
lrradit žadaíel.

Termín: t9.4.2l}2l - 78.6.202t

I(ontaktní aclresa:
ŘSO Čn Správa Praha
Brankovická 337
280 02 Kolín V

lel.:241 O84 1 í'|
íax:241 0B4 575
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V Čisté dne:
Číslo jednací:

Vyřizuje:
Tel.:
Email:

Žadate|:
ASIG s.r.o.
Budovatelů 324
53312 Chvaletice

Kontakt: Jan Rumplík, tel. 604 234 545, Adam Hibelbauer, tel,724 571 618

Věc: Vyjádření k žádosti k přechodné úpravě provozu

Yážení,

v návaznosti na Vaši žádost o vyiádření k přechodné úpravě provo,zu na silnici III|27234
v obci Čistá, z důvodu qýstavby vodovodu Vám poskýtujeme náslledující.

Obeo Čistá v zastoupení starosty obce Zdeňkem Tyšerem a místostarosty obce
Leošenr Milerem tírnto sděluje, že nedoporučujeme úplnou uzavírku s vedením
objízdné trasy.

Vedení obce Vás tírnto žádá, abyste zvážili možnost pouze částečné uzavírky a
umožnili průjezd jednoho jízdního pruhu.

Pro občany naší obce by varianta úplné uzavírky po dobu cca dvou měsíců byla
veliká kornplikace.

Děkujeme Yám za pochopení a věříme, že zvážite variantu pouze částečné uzavírky.

Toto vy,jádření se vydávánazák\adé žádosti společnosti ASIG s.r.o. ze ďne22.03.
202I.

24.3.202l
28124,3.2021
Zdeněk Tyšer, staíosta
+42a 326 3a3 22t
staro§ta@obecci§ta.cz

ďw
á*uk'i;š;; /7
Starosta obce 

V

obec Čista
29423 Čista t. tgs

tčo oozgzgzt @
Tel,/fax 326 303 221

Leoš

v Čiste dne24.3.202l

Místostarosta obce



pomáhat a chránit

KRAJSKÉ Řeolrelsrví PollclE sTŘEDoČEsKÉHo KRAJE

tJzemní odbor Mladá Boleslav
Dopravní inspektorát
Štefánikova 13o4
293 01 Mladá Boleslav

PCR.O1ETRpol3E103064

KRPS-6529 l t Čl -zozt -o1 0706_KoM Mladá, Boleslav 23. března 2021

počet stran: l
Přílot56, 1

Asig s. r. o.
Budovatelů 324
53312 Chvaletice

věc: §tanovisko k dopravnímu onatření
Návrh nřechodného donravního značení. zvláštní užívání

K Vaší žádosti ze dne 19.3.2021o stanovisko k návrhu přechodného dopravního znaěení,
viz přiložená situace, které bude užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice IIV27234 v obci
Čistá, zdůvodu qýstavby vodovodu vtermínu od 19. 4.202I do 18. 6.202l, Vám sděluji, že
Policie CR Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, jako dotěený orgán podle ustanovení § 77 odst. 2
písm. b) zákona é.36l/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů vplatném znění, s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu s o u h l a sí,
neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikaoích.

Dopravní znaěení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami.
Pracovní místa musí být řádně oznaěena a zabezpeěena zábranami. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat i bezpečnosti chodců - bezpečné lávky, zábtany kolem výkopů ajejich osvětlení.

Zároveň zdejší dopravní inspektorát dle ustanovení § 25 odst. 1 zákonaě.I3ll997 Sb. o pozemních
komunikacích vplatném znéní, s o u h l a sí se zvláštním užíváním dotčené komunikace ve
smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona ě. I3lI997 Sb., o pozemníoh komunikacích v platném
znéní.

Dopravní inspektorát PČR Mhdá Boleslav si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si
vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpeěnosti a plynulosti silničního provozu.

O stanovení přechodné úpravy provozu
Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH.

Zpracoval:
komisař por. PhDr, Jaroslav Palaczuk

na pozemních komunikacích požádejte Magistrát města

PhDr. ilr#]::#x"r*,
Jaroslav palaczuk

t l Datum:2021.03.23PalaCZUK 10:3l:01+o1,oo,

komisař npor. Mgr. Tomáš Nermuť
vedoucí Dl Mladá Boleslav

Tel,: +420 974 877 261
Email: mb.di@pcr,cz
lD DS: 2dtaiSu

-
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Žádost o vyiádření k přechodné úpravě provozu

Firma T4 Building s.r.o. lČO: 04352530, Yásžádá o vyjádření k přechodné úpravě provozu na sil.č.
Ull27234 v obci Čistá, z důvodu výstavby vodovodu,

Název stavby: vÝsrlvgl LoKALlTy RD TÝNtic lll. ETApA, člsrÁ pRopoJENí
VoDoVoDU

Žadatel: T4 Building s.r.o., lČo: 04352530, Třídvorská 1386, Kolín V

Místo omezení: sil,č,llll27234 v obci Čista - viz. DlO

Rozsah omezení: - tiplná uzavírka s vedením objízdné trasy
- podélný výkop v sil.č. Ull27234 pro výstavbu vodovodu
- umožnění průjezdu BUS a ZD Čistá (výkop bude řádně označen -
osvětlení, plotové zábrany, směncvé desky (zabezpečeno proti pádu
vozidel do výkopu)

- snížení rychlosti na křiž. sil,č. l/3l3 a llll27234 (zvýšení BESlP)

Důvod omezení: výstavba vodovodu

Délka omezeného úseku: cca 500m

Délka objízdné trasy: cca 2,8km

Navržená objízdná trasa: sil,é.llll27234, l/38 
.

Termín omezení: 19.4. - 18.6. 2021

lnvestor: obec Čistá

Dodavatelstavby: T4 Building s.r,o,, lČo: 04352530, Třídvorská 1386, Kolín V

Odpovědná osoba: p. Richard Vaňha tel.: 602 426 434

Vyřizuje: Jan Rumplík tel.: 604 234 545 e-mail: rumplik@asig.cz
Adam Hibelbauer tel,:724 571 618 e-mail: hibelbauer@asig,cz

!h
ASIG s.r.o. @

Budovatelů 324,533 12 Chvaletice
provozovna Kolín 4, Klejnarská 894
tel.: 604 234 S45, 326 539 585
tČol z595+8+g, DlČ; czz5964849
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Vyiádření obce Čistá:


