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Dle adresáta

Ve Staré Boleslavi dne 4.7.2018
ADSUM s.r.o., Martin Frolík
IČ: 45144991

Rozhodnutí
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad
podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
rozhodl v řízení o žádosti, kterou podala dne 2.7.2018, spol. ADSUM s.r.o.,
se sídlem Havlíčkova 923, Unhošť, IČ: 45144991 zastoupená p. Martinem Frolíkem
(dále jen „žadatel“), ve věci povolení změny a doplnění termínu uzavírky silnice č. III/10173, 0128
a 33313 v k.ú. Sibřina pro akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice“, takto:
podle ustanovení § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mění
1) termín uzavírky silnice č. III/10173 v k.ú. Sibřina, Praha - východ, pro II. etapu stavebních prací
na akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice“ povolené rozhodnutím zdejšího úřadu, odborem
dopravy čj.- OD - 26335/2018 - KENJI, sp.zn. - OD - 6094/2018 - KENJI ze dne 26.3.2018
v tomto rozsahu:
Původní termín pro II. etapu povolený od 1.6.2018 do 15.7.2018 se prodlužuje; nový termín pro
II. etapu se povoluje od 16.7.2018 do 24.7.2018.
2) termín uzavírky silnice č. III/0128 a III/33313 v k.ú. Sibřina, Praha - východ, pro III. etapu
stavebních prací na akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice“ povolené rozhodnutím zdejšího úřadu,
odborem dopravy čj.- OD - 26335/2018 - KENJI, sp.zn. - OD - 6094/2018 - KENJI ze dne 26.3.2018
v tomto rozsahu:
Termín pro III. etapu se povoluje od 25.7.2018 do 16.9.2018.
Ostatní zůstává nezměněno.
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Odůvodnění
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy, obdržel dne 2.7.2018
žádost spol. ADSUM s.r.o., se sídlem Havlíčkova 923, Unhošť, IČ: 45144991 zastoupenou
p. Martinem Frolíkem (dále jen „žadatel“), ve věci povolení změny a doplnění termínu uzavírky
silnice č. III/10173, 0128 a 33313 v k.ú. Sibřina pro akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice“.
Silniční správní úřad žádost dle předložených dokumentů posoudil a žádosti vyhověl, neboť byly
předloženy zákonem požadované náležitosti a úřad neshledal důvody žádosti nevyhovět. Změny, které
byly tímto rozhodnutím provedeny, se týkají pouze stanovení termínů stavebních prací. Ostatní
zůstává nezměněno a platí tak, tak jak je uvedeno v původním rozhodnutí zdejšího úřadu
čj.- OD - 26335/2018 - KENJI, sp.zn. - OD - 6094/2018 - KENJI ze dne 26.3.2018.

Poučení
Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání
u Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Mariánské náměstí 28,
odbor dopravy, Stará Boleslav.
Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25, odst. (3), zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydané povolení. Nepovolené zvláštní užívání a nedodržení
podmínek v rozhodnutí je skutkovou podstatou přestupku, za který bude uložena pokuta.
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy,
shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního
správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách
http://www.brandysko.cz/.

-otisk úředního razítka-

Mgr. Bc. Jiří Kenda
samostatný referent odboru dopravy
Rozdělovník:
- Obec Sibřina
- Obec Květnice
- Obec Dobročovice
- Obec Škvorec
- Obec Zlatá
- Obec Sluštice
- Obec Křenice
- Obec Úvaly
- Město Praha 21
- Město Praha – Královice
- Město Koloděje
- KSÚS, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Policie ČR KŘ SK, DI úo Praha venkov – VÝCHOD
- ROPID
- VPK Suchý, s.r.o.
- ADSUM, s.r.o.
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