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Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
Č.j.: MUCB 39359/2017/Ka
Č.j.: SPIS S-MUCB 37916/2017
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 28. 6. 2017

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27
Praha 4 – Modřany
143 00

ROZHODNUTÍ
Společnost ZEPRIS s. r.o., IČ: 251 17 947, Mezi Vodami 639/27, Praha 4 – Modřany,
143 00, v zast. Tomášem Březinou, dat. nar. 18.10.1973, bytem Stratov 125, Lysá nad
Labem, 289 22, požádala dne 21. 6. 2017 o povolení uzavírky silnice č. III/10163 a III/1135
z důvodu výstavby kanalizace v obci Přišimasy.
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. III/10163 a III/1135
se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
1) Druh uzavírky: úplná, dlouhodobá
2) Rozsah uzavírky:
3)

silnice č. III/10163 v km staničení cca od 10.930 do 11.220
silnice č. III/1135 v km staničení cca od 4.149 do 4.449

4) Důvod uzavírky: výstavba kanalizace
5) Délka uzavírky : silnice č. III/10163 cca 290 m
silnice.č. III/1135 cca 300 m
6) Délka objízdné trasy : cca 10.5 km
7) Termín uzavírky: od 10.7. 2017 do 30.7. 2017 (III/10163 směr Hradešín)

od 10.7.2017 do 31.8. 2017 (III/1135 směr Limuzy)
8) Objížďková trasa: ve směru od Tismic do Hradešína po sil.č. III/1135 do obce Limuzy,
zde odbočit vpravo na sil.č. III/1136 pokračovat až na křižovatku se sil.č. I/12, zde odbočit
vlevo, pokračovat na křiž. se sil.č. III/10163 odbočit vlevo, pokračovat do Přišimas, zde
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sil.č. III/10169 odbočit vlevo a pokračovat po této silnici do obce Hradešín.
Ve směru od Hradešína do Tismic po sil.č. III/10163 v Hradešíně na křižovatce se sil.č.
III/10169 odbočit vlevo pokračovat do Škvorce na křižovatce se sil.č. III10170 odbočit vpravo
pokračovat do Přišimas zde na křižovatce se sil.č. III/10163 odbočit vlevo, pokračovat na
křiž. se sil.č. I/12 zde odbočit vpravo pokračovat na křiž. se sil.č. III/1136 zde odbočit vpravo
pokračovat do obce Limuzy, zde na křiž. se sil.č. III/1135 odbočit vlevo a pokračovat po této
silnici do obce Tismice.
9) 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) Odpovědná osoba p. Petr Burian dat.nar. 25.7.1970, tel. 731631648, f. ZEPRIS s. r.o.,
IČ 251 17 947, Mezi Vodami 639/27, Praha 4 – Modřany, 143 00.
c) Uzavírkou sil.č. III/10163 a III/1135 bude dotčena pravidelná autobusová doprava.
Opatření od 10.7. do 30.7.2017 :
- Vedení spojů linky 423 obsluhujících Přišimasy:
Směr Doubravčice : do zastávky Škvorec, nám. Po stávající trase a dále II/101 směr
Úvaly – vpravo III/10168 – vpravo III/10163 – vpravo III/10170 –vlevo III/10169 přes
Hradešín, Masojedy do Doubravčic
Vedení spojů linky 423, obsluhujících Přišimasy, směr Úvaly z Doubravčic na křižovatku
III/10163 a III/10169 a dále přímo III/10169 přes Hradešín –vpravo III/10170-vlevo
III/10163-vlevo III/10168 –vlevo II/101-ve Škvorci slevo průjezd AO a zpět II/101 do
Úval.
Trasa spojů, neobsluhujících Přišimasy se nemění.
- Vedení spojů linky 435
a) Spoje ukončené a začínající v Limuzích – vedeny v trase shodné jako v období 4.7.9.7.2017. tzn. ve směru od Českého Brodu na křižovatku III/1135 a III/1136 po
pravidelné trase a dále vpravo III/1136 do obce Limuzy – výstup a v téže zastávce
nástup – přímo III/1136-vpravo 1/12-vpravo III/1134-vlevo III/1135 a dále po
pravidelné trase.
b) Spoje obsluhující Přišimasy a Hradešín:
Směr Hradešín : na křižovatku III/1135 a III/1136 po pravidelné trase a dále vpravo
III/1136 přes obec Limuzy – vlevo I/12 -vlevo III/10163 -vpravo III/10170 -vlevo
III/10169 - v Hradešíně vlevo průjezd AO-výstup
Směr Klučov,Skramníky: v Hradešíně nástup v AO –vpravo III/10169 -vpravo
III/10170 -vlevo III/1063 -vpravo I/12 -vpravo III/1136 -vlevo III/1135 a dále po
pravidelné trase
c) Ostatní spoje beze změny
ZASTÁVKY
„Přišimasy,Horka“, „Hradešín,sklady Marca“,“Hradešín“ – pro linky 423 a 435
obousměrně zrušeny
„Tismice,Limuzy“ – pro oba směry přemístěna do obce na III/1136
- Pro směr Hradešín – na východní hraně před čp.p. 67
- Pro směr Klučov,Skramníky (spoje zde začínající) – na východní hraně před č.p. 67
- Pro směr Klučov,Skramníky (spoje od Hradešína)- vstřícně výše uvedené zastávce
„Přišimasy“- pro oba směry přemístěna na III/10170
- Pro směr Hradešín – cca 50 za křižovatku s III/10163
- Pro směr Úvaly a Klučov, Skramníky – cca 50m před křižovatku s III/10163
„Hradešín,ObÚ“
- Pro linku 435 - výstup, manipulace, nástup v obratišti
- Pro linku 423 - ve stávajících zastávkách na III/10169
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d)
e)
f)
g)

V období 31.7.-31.8.2017 v úseku „křižovatka III/113,5 x III/1134 až křižovatka III/1135 x
III/10163“ vedena po objízdné trase shodné s obdobím 10.7.-30.7.2017, včetně obsluhy
zastávek „Tismice,Limuzy“.
Pokud by došlo ke změně termínu nebo rozsahu uzavírky, je nutné neprodleně informovat
ROPID na tel. 234 704 500.
Město Český Brod a obec Přišimasy zajistí vyhlášení změn, souvisejících s uzavírkou
komunikace v místě způsobem obvyklým.
Uzavírka silnic č. III/10163 a III/1135 bude provedena za přechodné úpravy dopravního
značení stanovené odborem dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod dne 23. 6. 2017 pod č.j.
MUCB 38208/2017/Ka.
Uzavírka bude označena dle § 39 odst. 3 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích.
Po uplynutí termínu uzavírky bude obnoveno původní dopravní značení.
Účastníci řízení:
ZEPRIS s. r.o., IČ 251 17 947, Mezi Vodami 639/27, Praha 4 – Modřany, 143 00,
v zast.Tomášem Březinou, dat. nar. 18.10.1973, Stratov 125, Lysá nad Labem, 289 22
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21
Obec Přišimasy, Přišimasy 80, 282 01
Obec Hradešín, Hradešín 114, 282 01
Obec Škvorec

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky sil. č. III/10163 a III/1135, 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 OŽÚ 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

Obdrží:
Účastníci řízení:
ZEPRIS s. r.o.,, Mezi Vodami 639/27, Praha 4 – Modřany, 143 00,
v zast.Tomášem Březinou, 1973, Stratov 125, Lysá nad Labem, 289 22
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21
Obec Přišimasy, Přišimasy 80, 282 01
Obec Hradešín, Hradešín 114, 282 01
Obec Škvorec
Na vědomí:
Policie ČR KŘP Stř.kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III., 280 16
HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02
Ropid, Rytířská 10, Praha 1, 110 00
Zdravotní záchranná služba Český Brod, Žižkova ul., Český Brod, 282 01

-4Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů
Vyvěšeno dne: ………….. Sejmuto dne : …………………..
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

