Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Naše čj.:
Naše sp. zn.:

OD-91446/2018-MASPE
OD-21088/2018-MASPE

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Petra Mašková
326 909 371
petra.maskova@brandysko.cz

Datum:

22.10.2018

Sedoz - dopravní značení IČ: 45833443
Tomáš Březina
Stratov 125
289 22 LYSÁ NAD LABEM

Oznámení o zahájení řízení
Společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924 se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zastoupena na základě plné moci společností Tomáš Březina Sedoz-dopravní značení, IČ:
45833443 se sídlem Stratov 125, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen "žadatel") dne 17.10.2018
podala žádost o zahájení řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle § 24 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na
silnici III/33313 v rámci akce „III/33313, Královice – Stupice“.
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
uvedeným dnem podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájil správní řízení a v souladu s § 47
odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení tohoto řízení všem známým účastníkům řízení.
Důvodem uzavírky je oprava povrchu silnice III/33313 v termínu 1.12. – 23.12.2018. Stavba
bude realizována s úplnou uzavírkou, viz DIO.
Hlavní objízdná trasa je navržena od Městské části Praha Královice po silnicích č. III/0129 do
Obce Křenice, dále po silnici č. II/101 do Obce Sluštice, dále po silnici č. III/10173 do Obce
Sibřina a po silnici č. III/33313 k odbočce do Obce Stupice, viz DIO.
Účastníci řízení:
 Sedoz – dopravní značení
 Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj
 Obec Sibřina
 Městská část Praha 22 – Praha Královice
 Obec Křenice
 Obec Sluštice
Dotčené orgány:
 Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD
 Policie ČR DI Praha venkov-JIH
 MěÚ Říčany, odbor dopravy
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Účastníci řízení a jejich zástupci mají v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo
nahlížet u správního úřadu (MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav – odbor dopravy) do spisu;
vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod., v
ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.
Vzhledem k tomu, že MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy má všechny
podklady pro vydání rozhodnutí, je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, doručením na MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Po uplynutí lhůty
bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.
Jednotlivé dotčené obce seznámí své občany s plánovanou uzavírkou a objízdnou trasou
způsobem v místě obvyklým (nejlépe na elektronickou úřední desku obce).

Poučení
Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy
mohou účastníci činit své návrhy. (§36, odst.1 SŘ)
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim
správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. (§36, odst.2 SŘ)
Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti
v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
vzdal. (§36, odst.3 SŘ)
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho
oprávněného držitele. (§36, odst.4 SŘ)
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. (§
33 SŘ)
Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. (§50, odst.2 SŘ)

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/.
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(otisk úředního razítka)

Petra Mašková
referent odboru dopravy
Obdrží:







EUROVIA CS, a.s. v zastoupení společností Sedoz – dopravní značení, Stratov 125,
289 22 Lysá nad Labem; IDDS: 6euh9ys
Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov; IDDS: a6ejgmx
Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina; IDDS: j3ebtrr
MěÚ části Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114; IDDS: 42ebvne
Obec Křenice, K Návsi 8, 250 84 Křenice; IDDS: f43avdw
Obec Sluštice, Sluštice 21, 250 84 Sluštice; IDDS: ng3apv5

Dotčené orgány:
 Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD; IDDS: 2dtai5u
 Policie ČR DI Praha venkov-JIH; IDDS: 2dtai5u
 MěÚ Říčany, odbor dopravy, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany; IDDS:
skjbfwd
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