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Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí – oddělení speciálních činností

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH-VŽP/6098/2018-2/131/Sku Vaše zn./Č.j.:
JID: 14850/2018/MH Ze dne: 02.05.2018
Vyřizuje: Iva Skupová
Telefon: 326 776 744
E-mail: iva.skupová@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště 09.05.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, příslušný podle § 77 odst. 1 písm. c) 
a podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti Draspol-stavební podnik 
s.r.o., IČ 25124269, se sídlem Ptácká 127/136, 293 01 Mladá Boleslav IV, ze dne 02.05.2018, zastoupené 
na základě plné moci ze dne 17.04.2018 společností JAZNAK spol. s.r.o., IČ 48952621 se sídlem Vinec 26, 
293 01 Mladá Boleslav a na základě souhlasného stanoviska Krajského ředitelství Policie Středočeského 
kraje – Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 13.04.2018,  v souladu s ustanovením § 171 a 
následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) 

vydává

ve smyslu § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/26815 ul.Klášterská,

které bude užito v souvislosti s částečnou uzavírkou pozemní komunikace ul. Klášterská (umístěná na 
pozemku p.č. 2336/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště) před domem umístěném na pozemku p.č. 401 v obci a 
místní části Mnichovo Hradiště. Přechodná úprava provozu se stanovuje z důvodu provádění 
výkopových prací za účelem rekonstrukce přípojek inženýrských sítí.

Přechodná úprava provozu se stanovuje od 14.05. 2018 – do 28.05.2018.

Přechodná úprava provozu spočívá v osazení dopravního značení:

 Z2 (Zábrana pro označení uzavírky) + 3 ks S7 (Přerušované žluté světlo) pro označení 
pracovních míst 

 Z 4a (Oboustranné směrovací desky pro označení uzavírky) + S7 (Přerušované žluté světlo) 
pro označení pracovních míst. 

 C 4b, (Přikázaný směr objíždění, vlevo),
 C 4a (Přikázaný směr objíždění vpravo),
 P 7 (Přednost protijedoucích vozidel) na straně uzavřeného úseku
 P 8 (Přednost před protijedoucími vozidly) na straně bez uzavřeného úseku
 A 15 (Práce na silnici) v obou směrech 
 A 6b (Zúžená vozovka z jedné strany) + B20a (30Nejvyšší dovolená rychlost) v obou směrech
 B 26 (Konec všech zákazů) v obou směrech

Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami, dle návrhu 
odsouhlaseného Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje – Dopravním inspektorátem 
Mladá Boleslav ze dne 13.04.2018.

Přechodné dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem povětrnostních 
podmínek. Žadatel odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace.
Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryta.
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Dopravnímu inspektorátu PČR Mladá Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si 
vyžádají event. naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

O d ů v o d n ě n í:

Dne 02.05.2018 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, žádost, o povolení 
částečné uzavírky silnice III/26815 (umístěné na pozemku p.č. 2336/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště) v ul. 
Klášterská, před domem na pozemku p.č. 401 v obci a místní části Mnichovo Hradiště. Důvodem 
požadované částečné uzavírky je rekonstrukce přípojek inženýrských sítí, a to v termínu od 14.05.2018 – do 
28.05.2018.
Žádost podala společnost Draspol-stavební podnik s.r.o., IČ 25124269, se sídlem Ptácká 127/136, 293 01 
Mladá Boleslav IV, dne 02.05.2018, zastoupená na základě plné moci ze dne 17.04.2018 společností 
JAZNAK spol. s.r.o., IČ 48952621 se sídlem Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav.
V souvislosti s plánovanou částečnou uzavírkou je třeba pro zajištění bezpečnosti provozu stanovit 
přechodnou úpravu provozu na příslušných pozemních komunikacích.

Navržená přechodná úprava provozu spočívá v označení částečné uzavírky ul. Klášterská, dopravním 
značením, dále pak v řádném zabezpečení a označení pracovního místa. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat i bezpečnosti chodců – zábrany kolem výkopů a jejich osvětlení.  

Součástí žádosti bylo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravního 
inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 13.04.2018, včetně odsouhlaseného grafického návrhu požadované 
přechodné úpravy provozu. Dále byl doložen souhlas správce dotčené pozemní komunikace Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 26.04.2018 a plná moc spol. Draspol-stavební podnik s.r.o. 
pro spol. Jaznak s.r.o. ze dne 17.04.2018.

Návrh opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu nebyl v souladu s § 77 odst. 5 
zákona o silničním provozu vydán. 

P o u č e n í:

Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Toto 
opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem 
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

podepsáno elektronicky otisk úředního razítka

Iva Skupová 
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Mnichovo Hradiště po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
www.mnhradiste.cz.

         Vyvěšeno dne: .................................. Sejmuto dne: .....................................

         ............................................................ ............................................................
             osoba pověřená vývěsní službou     osoba pověřená vývěsní službou

                        ............................................................ ............................................................
                   podpis            podpis 

Obdrží jednotlivě:

- Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
- Draspol-stavební podnik s.r.o., Ptácká 127/136, 293 01 Mladá Boleslav IV (prostřednictvím zmocněnce-

JAZNAK spol. s.r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav)
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova 1304, 

293 01 Mladá Boleslav (KRPS-116078/ČJ-2018-010706 - KOM)
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