Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor dopravy
Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:
MÚBNLSB-OD-20452/2019MASPE
Naše sp. zn.: OD-4740/2019-MASPE
Vyřizuje:
Tel.:
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Petra Mašková
326 909 371
petra.maskova@brandysko.cz

Datum:

22.02.2019

Adéla Vlnová DiS
Bratří Čapků 1941
250 82 ÚVALY

Oznámení o zahájení řízení
Společnost Skanska a.s., IČ: 26271303 se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupena na základě plné moci paní Adélou Vlnovou DiS, bytem Bratří Čapků 1941, 250 82
Úvaly (dále jen "žadatel") dne 20.2.2019 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 č. III/10164 v rámci akce „Rekonstrukce silnice
č. III/10164 v úseku Horoušany – Horoušánky“.
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 rekonstrukce stávajícího povrchu silnici č. III/10164
v termínu 11.3. – 14.4.2018.
Rozsah uzavírky:
od křižovatky silnic č. III/10164 a III/10163 v obci Horoušany, celá silnice č. III/10164 (ul.
Baumanova, ul. Průběžná vše v k.ú. Horoušany a ul. U Horoušánek v k.ú. Úvaly u Prahy) až
k silnici č. II/101.
Hlavní objízdná trasa je navržena po silnicích č. III/10163, I/12 a II/101.
Autobusová doprava:
Uvedeným úsekem silnice č. III/10164 projíždí autobusové linky PID 343, 344 a 484.
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Linka 343 bude zkrácena do zastávky Horoušany, Horoušánky. Zastávky „Horoušany,
Horoušánky, Náves“; „Horoušany“; „Horoušany, U Rybníka“; „Nehvizdy, Na Kopci“;
„Nehvizdy, Škola“ budou pro linku 343 zrušeny.
Linka 344 bude mezi zastávkami vedena odklonem po trase II/101 – II/611 – III/10163.
Vybrané spoje navíc v Nehvizdech zajedou do zastávky „Nehvizdy, Škola“ po trase II/611 –
MK U Hřbitova – MK Bedřicha Mouchy – MK Kubišova – III/2453 – II/611. Pro linku 344
budou zrušeny zastávky „Horoušany, Horoušánky, Náves“; „Horoušany“. Na objízdné trase
budou zřízeny zastávky „Nehvizdy, Škola“ a „Nehvizdy, Na Kopci“.
Linka 484 bude po dobu úplné uzavírky vedena v trase Horoušánky – Úvaly – Tuklaty –
Tlustovousy - Horoušany. V Horoušanech bude vedena tato linka odchylně od stávající
licence po trase Šámalova (III/10163) – Baumannova (III/10163), kde bude ukončena.
V Horoušannech bude linka vedena odchylně od stávající trasy z Úval II/101 do zastávky
„Horoušany, Horoušánky“. Pro linku 484 budou zrušeny zastávky „Horoušany, Horoušánky,
Náves“; „Horoušany“, náhradou budou zřízeny zastávky „Horoušany, U Rybníka“ a
„Horoušany, Horoušánky“. Sled zastávek bude z důvodu uzavírky: Horoušany, Horoušánky –
Úvaly, Zálesí – … – Úvaly, Žel. st. – … – Tuklaty, Tlustovousy – Horoušany, U Rybníka.

Účastníci řízení:
 Skanska a.s. v zastoupení paní Adély Vlnové
 Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj
 Obec Horoušany
 Obec Tuklaty
 Město Úvaly
Dotčené orgány:
 Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD
 Policie ČR DI Kolín
 MěÚ Český Brod, odbor dopravy
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 3 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 s časových důvodů seznámí své občany neprodleně způsobem
v místě obvyklým (nejlépe na elektronickou úřední desku obce).
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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/.

(otisk úředního razítka)

Petra Mašková
referent odboru dopravy

Obdrží:






Skanska a.s. v zastoupení paní Adély Vlnové
Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj
Obec Horoušany
Obec Tuklaty
Město Úvaly
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Dotčené orgány:
 Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD
 Policie ČR DI Kolín
 MěÚ Český Brod, odbor dopravy
Na vědomí:
 Ropid - mailem
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