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VPK Suchý s.r.o.,
IČ: 27085201
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky

Rozhodnutí
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle
ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, rozhodl v řízení
o žádosti podanou dne 16.5.2019 VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201, se sídlem
Komenského nám. 12, Zásmuky (dále jen „žadatel“), ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky
pozemních komunikací v k.ú. Sibřina a Stupice a nařízení jejich objížďky pro akci s názvem: „Vodovod
Sibřina, Stupice - HOMOGENIZACE“, t a k t o :
I. podle ust. § 25 odst. 6, písm. c) 3, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
povoluje zvláštní užívání silnic č. III/33313; III/0126a; III/10173; III/0128; III/01211 v k.ú. Sibřina
a III/0127 v k.ú. Stupice, Praha - východ, které spočívá v provádění stavebních prací při realizaci
akce s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice - HOMOGENIZACE“, v termínu od 10.6.2019
do 15.9.2019;
II. podle ust. § 24 zákonač. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
povoluje úplnou uzavírku silnic č. III/33313; III/0126a; III/10173; III/0128; III/01211 v k.ú. Sibřina
a III/0127 v k.ú. Stupice, Praha - východ z důvodu realizace akce s názvem: „Vodovod Sibřina,
Stupice - HOMOGENIZACE“, v termínu od 10.6.2019 do 15.9.2019;
III. podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
nařizuje objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku silnic uvedených v bodu II. tohoto rozhodnutí
v termínu od 10.6.2019 do 15.9.2019 s objízdnou trasu po přilehlých pozemních komunikacích.
Objízdná trase je obousměrná, pro veškerý provoz.
Akce je termínově rozdělena do 6. etap. Etapizace stavby je přílohou č. 1. tohoto rozhodnutí
a povolení je termínově vázáno na DIO.
Dopravní opatření:
- autobusová doprava se bude po dobu trvání akce řídit v souladu s podmínkami stanovenými ve
vyjádření společnosti ROPID č.j.: 397/19/KB ze dne 30.5.2019. Platné znění vyjádření je nedílnou
součásti tohoto rozhodnutí jako příloha č. 2;
- bude stanovena přechodná úprava provozu č.j.: OD-50719/2019-KENJI ze dne 28.5.2019.
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Název stavby:
V místě:
Termín provádění prací:
Investor stavby:
Zhotovitel stavby:
Odpovědný pracovník za DZ:
Odpovědný pracovník pro stavbu:
Dopravní opatření:

„Vodovod Sibřina, Stupice“ - HOMOGENIZACE
silnice č. III/33313; III/0126a; III/10173; III/0128; III/01211 a
III/0127 v k.ú. Sibřina a Stupice
od 10.6.2019 do 15.9.2019
Obec Sibřina, IČ: 00240745
VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201
p. Martin Frolík, ADSUM s.r.o., tel. 777690022
p. Lukáš Vokřál, VPK Suchý s.r.o., tel. 605269606
Stanovením přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci opatřením obecné povahy z důvodu zajištění
bezpečnosti provozu při provádění stavebních prací

Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí splnění všech podmínek uvedených v předchozím souhlasu Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje, DI Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, pro povolení zvláštního
užívání pozemní komunikace, její uzavírky, nařízení objížďky a stanovení přechodné úpravy
provozu č.j.- KRPS-157315-1/ČJ-2019-011506 ze dne 5.6.2019 a společnosti ROPID s.r.o.,
č.j.- OPD/397/19/KB ze dne 30.5.2019.
2. Dotčený úsek silnice smí být uzavřen max. na dobu uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí.
Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
3. Pracovní místo, uzavírka i objížďka musí být označeno dopravními značkami v souladu se
stanovením přechodné úpravy provozu vydaným příslušným silničním správním úřadem. Po celou
dobu povolení uzavírky bude dopravní značení udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje
žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky
(etapy), název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena. Dopravní značení,
vycházející z místní úpravy provozu, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude
zakryto.
4. Za dopravní značení zodpovídá p. Martin Frolík - ADSUM s.r.o., IČ: 45144991, tel. 777690022.
Za zvláštní užívání je odpovědný p. Lukáš Vokřál, VPK Suchý s.r.o., tel. 605269606
5. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou
uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se
uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
6. Po ukončení uzavírky budou přechodné dopravní značky a zařízení umístěné na silnici v rámci
přechodné úpravy provozu neprodleně odstraněny a překryté dopravní značky se odkryjí.
7. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a o objízdné trase způsobem v místě obvyklým.
8. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na místě akce ke kontrole osobám pověřeným
výkonem státního dozoru na silnicích, a to včetně jeho příloh.
Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
- Obec Sibřina, OÚ Říčanská 15, 250 84 Sibřina, IČ: 00240745
- VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského nám. 12, Zásmuky, IČ: 27085201

Odůvodnění
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, obdržel dne 16.5.2019 žádost ve věci
povolení zvláštního užívání a uzavírky uvedených pozemních komunikací s nařízením objížďky pro
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akci s názvem: „Vodovod Sibřina, Stupice - HOMOGENIZACE“, kdy investorem stavby je Obec Sibřina.
Důvodem je finální fáze oprav povrchů komunikací, která proběhne v 6. etapách. Žádost byla
projednána s dotčenými orgány. K žádosti bylo doloženo vyjádření policie a spol. ROPID.
Silniční správní úřad žádost dle předložených podkladů posoudil a povolil zvláštní užívání pozemních
komunikací, povolil jejich uzavírku a nařídil objížďku za podmínek uvedených ve výroku tohoto
rozhodnutí, neboť byly předloženy zákonem požadované náležitosti, byl řádně uhrazen správní
poplatek a úřad neshledal důvody žádosti nevyhovět.

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.
Odvolání v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání v bodech II. a III. výroku
tohoto rozhodnutí nemají odkladný účinek. Účastník řízení má právo vzdát se písemně u správního
orgánu práva na odvolání v dané věci. Tímto dále pozbývá práva na poskytnutí 15. denní odvolací
lhůty.
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.

-otisk úředního razítka-

Mgr. Bc. Jiří Kenda
referent silničního hospodářství
Podle položky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl stanoven správní
poplatek ve výši 500,-Kč. Tento byl uhrazen dne 5.6.2019.
Rozdělovník
- VPK Suchý s.r.o., IČ: 27085201 (prostřednictvím zastupující spol. ADSUM, IČ: 45144991)
- KSÚS, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Policie ČR KŘPSK, DI - ÚO Praha venkov – VÝCHOD, Mgr. por. Lucie Hanousková
- ROPID
- Obec Sibřina
- Obec Květnice
- Obec Dobročovice
- Obec Škvorec
- Obec Zlatá
- Obec Sluštice
- Obec Křenice
- MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy
- MČ Praha - Koloděje
- MČ Praha – Královice
- Lékařská záchranná služba SK - Kladno, Vančurova 1544, Kladno
- Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno
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- Centrální evidence uzavírek (internetová aplikace)
Příloha č. 1. - dopravně inženýrské opatření (DIO) - etapizace stavby dle termínů uzavírek
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Příloha č. 2. - Dopravní opatření platné pro přepravu po dobu akce (vyjádření)

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor dopravy
Naše značka: 397/19/KB

Mgr. Bc. Jiří Kenda

Vyřizuje:

Bakeš / tel. 725 434 914

Mariánské náměstí 28

Datum:

30. května 2019

250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Vyjádření k úplné uzavírce v obcích Sibřina a Stupice z důvodu opravy povrchu komunikací po
výstavbě vodovodu a k přechodnému dopravnímu značení pro tuto akci
ROPID a DP hl. m. Prahy souhlasí s realizací na základě předložené žádosti a projednání
a následujících podmínek:
 Uvedeným místem stavby jsou vedeny linky PID 303, 329 a 366.
 V 1. etapě bude uzavřená ulice Říčanská (III/33313) od ulice Ke Květnici po ulici Ke Hřišti v obci
Sibřina.
 Linka 303 bude odkloněna z Prahy z ulice Podzámecká po trase III/0127 do obce Stupice – v obci
Stupice vpravo MK Okružní – vlevo MK Šlechtitelská – vlevo MK Okružní – vlevo III/0127 – vpravo
III/0126a – vpravo III/33313 – vlevo III/01211 – vpravo III/01212 – vlevo III/10173. Ve směru do
Prahy bude linka vedena od obce Sluštice po trase III/10173 – vpravo III/01212 – vlevo III/01211 –
vpravo III/33313 – vlevo III/0126a – vlevo III/0127 – v obci Stupice vpravo MK Okružní – vlevo MK
Šlechtitelská – vlevo MK Okružní – vlevo III/0127 a dále po pravidelné trase. Pro linku 303 budou
zrušeny bez náhrady zastávky „Sibřina, Říčanská“ a „Křenice, K Sibřině“.
 Linka 329 bude ze zastávky Sibřina odkloněna po trase III/33313 – vlevo III/01211 – přímo
III/01215 – otočením v Květnici nebo Dobročovicích dle platné licence zpět III/01215 – vlevo
III/01212 – vlevo III/10173 a zpět po stejné trase.
 Linka 366 bude odkloněna po trasách dle platné licence mimo obec Sibřina. Pro linku 366 budou
bez náhrady zrušeny zastávky „Křenice, K Sibřině“, „Sibřina, Říčanská“ a „Sibřina“.
 Zastávka „Sibřina, Stupice“ bude přemístěna ze silnice III/0127 do ulice Okružní před dům č.p. 51
k vybudovanému provizornímu nástupišti.
 Zastávka „Sibřina“ směr Praha bude přemístěna v ulici Říčanská (III/33313) cca 100 metrů za
křižovatku s ulicí Ke Květnici (poblíž pravidelné zastávky linky 329 ve směru z Prahy)
k vybudovanému provizornímu nástupišti.
 Ve 2. etapě bude uzavřená ulice Říčanská (III/33313) od ulice Ke Květnici až po konec obce Sibřina
a ulice Ke Kolodějům (III/0126a).
 Linky 303 a 366 pojedou po pravidelných trasách. Otočení v obci Sibřina bude řešeno v provizorní
otočce v prostoru zastávek „Sibřina“.
 Linka 329 bude z Prahy z ulice Podzámecká po trase vpravo III/0127 – vlevo III/33313 a zpět po
stejné trase.
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 Linka 366 touto etapou není dotčena.
 Ve 3. etapě bude uzavřená ulice Ke Hřišti (III/10173) od ulice Říčanská až po konec obce Sibřina.
 Spoje linky 303 obsluhující obec Sluštice budou ze zastávky Sibřina odkloněny po trase III/33313 –
vpravo III/01211 – vpravo III/01212 – vlevo III/10173 a zpět po stejné trase.
 Linka 329 bude ze zastávky Sibřina odkloněna po trase III/33313 – vlevo III/01211 – přímo
III/01215 – otočením v Květnici nebo Dobročovicích dle platné licence zpět III/01215 – vlevo
III/01212 – vlevo III/10173 a zpět po stejné trase.
 Linka 366 touto etapou není dotčena.
 V této etapě nedojde ke zřízení provizorních zastávek.
 Ve 4. etapě bude uzavřená ulice Říčanská (III/33313) a Za Zatáčkou (III/0128) v obci Sibřina.
 Linka 303 bude odkloněna z Prahy z ulice Podzámecká po trase III/0127 do obce Stupice – v obci
Stupice vpravo MK Okružní – vlevo MK Šlechtitelská – vlevo MK Okružní – vlevo III/0127 – vpravo
III/0126a – vpravo III/33313. Ve směru do Prahy bude linka vedena ze Sibřiny po trase III/33313 –
vlevo III/0126a – vlevo III/0127 – v obci Stupice vpravo MK Okružní – vlevo MK Šlechtitelská –
vlevo MK Okružní – vlevo III/0127 a dále po pravidelné trase. Pro linku 303 budou zrušeny bez
náhrady zastávky „Sibřina, Říčanská“ a „Křenice, K Sibřině“.
 Linka 329 není touto etapou dotčena.
 Linka 366 bude využívat pouze varianty dle platné licence bez zajíždění do obce Sibřina. Pro linku
366 budou zrušeny bez náhrady zastávky „Křenice, K Sibřině“, „Sibřina, Říčanská“ a „Sibřina“.
 Zastávka „Sibřina, Stupice“ bude přemístěna ze silnice III/0127 do ulice Okružní před dům č.p. 51
k vybudovanému provizornímu nástupišti.
 V 5. etapě bude uzavřená ulice Ke Květnici (III/01211) v obci Sibřina.
 Linka 303 pojede po pravidelné trase. Otočení v obci Sibřina bude řešeno v provizorní otočce
v prostoru zastávek „Sibřina“.
 Linka 329 – spoje obsluhující obec Květnice – bude odkloněna ze zastávky Sibřina po trase
III/33313 – vlevo III/10173 – vlevo III/01212 – vpravo III/01215 otočení dle licence v Květnici nebo
Dobročovicích zpět III/01215 – vlevo III/01212 – vlevo III/10173 a zpět po stejné trase.
 Linka 366 pojede po pravidelné trase. Otočení v obci Sibřina bude řešeno v provizorní otočce
v prostoru zastávek „Sibřina“.
 V této etapě nedojde ke zřízení provizorních zastávek.
 V 6. etapě bude uzavřená ulice Královická a Kolodějská (III/0127) v obci Stupice.
 Linka 303 bude odkloněna z Prahy z ulice Podzámecká po trase III/0127 do obce Stupice – v obci
Stupice vpravo MK Okružní – vlevo MK Šlechtitelská – vlevo MK Okružní – vlevo III/0127 – vpravo
III/0126a – vpravo III/33313. Ve směru do Prahy bude linka vedena ze Sibřiny po trase III/33313 –
vlevo III/0126a – vlevo III/0127 – v obci Stupice vpravo MK Okružní – vlevo MK Šlechtitelská –
vlevo MK Okružní – vlevo III/0127 a dále po pravidelné trase.
 Linky 329 a 366 nejsou touto etapou dotčeny.
 Zastávka „Sibřina, Stupice“ bude přemístěna ze silnice III/0127 do ulice Okružní před dům č.p. 51
k vybudovanému provizornímu nástupišti.
 V DIO požadujeme doplnit :
 v 1. etapě zřízení dočasné zastávky v obci Stupice (shodně s detailem 4 ve 4. etapě).
 V 1., 3. a 5. etapě do ulice V Zelených (III/01212) k trvale osazené značce B13 (6 tun) dodatkovou
E13 s textem „mimo BUS“ nebo tuto značku zakrýt.
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 Ve 2. a 5. etapě doplnit DZ IJ4a do ulice Říčanská do rozšířeného prostoru před křižovatku
s komunikační spojkou do ulice Ke Květnici. Zastávka bude zřízena u chodníku v místě původní
autobusové zastávky.
 Termíny jednotlivých etap bereme na vědomí.
 V případě změny termínu jednotlivých etap nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně
informovat ROPID.
 Požadujeme doručit DIR nejméně 5 dnů před konáním této akce.
S pozdravem

Ing. Jiří Vyčítal
vedoucí odboru příměstské dopravy
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