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Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor dopravy

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH-OD/15071/2019-2/338/LVoj Vaše zn./Č.j.:
JID: 35700/2019/MH Ze dne: 15.11.2019
Vyřizuje: Ing. Lucie Vojtíšková
Telefon: 326 776 744
E-mail: lucie.vojtiskova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště 15.11.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, příslušný 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 na základě žádosti společnosti METROSTAV a.s., IČ 00014915, se sídlem 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, která zmocnila společnost JAZNAK spol. s.r.o., IČ 48952621 se sídlem 
Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav, a na základě stanoviska Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje 
– Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav ze dne 14.11.2019, 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 o silničním provozu

stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/26820; III/26815; III/26817; III/26819 a 
III/26826

které bude užito v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice III/26820 umístěné na silničním pozemku p.č. 614/1 
v úseku, který začíná na křižovatce s pozemkem p.č. 112/1 a končí před pozemkem p.č. 128/4, vše v k.ú. 
Horní Bukovina, v obci a místní části Horní Bukovina, z důvodu pokládky finální vrstvy komunikace po 
skončení výstavby splaškové kanalizace v obci Horní Bukovina, místní části Dolní Bukovina.

Práce budou probíhat v termínu od 16.11.2019 do 22.11.2019.

Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami, dle 

návrhu odsouhlaseného a ověřeného Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje – 
Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav ze dne 14.11.2019. 

2. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., zákonu o silničním provozu 
a TP 66.

3. Dopravní značení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
4. Odbor dopravy si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají event. naléhavé 

okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
5. 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.

6. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, kontaktní osoba Lukáš Janda – dopravní značení tel. 
602 451 108, Jan Tomčík – (stavbyvedoucí) Metrostav, tel.: 702 228 188.

S odsouhlasenými návrhy přechodné úpravy provozu je možné se seznámit na MěÚ Mnichovo Hradiště, 
Odboru dopravy (kancelář č. 204) v úředních dnech (Po, St 08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00), mimo úřední dny 
po předchozí tel. domluvě (tel. 326 776 744).

Dopravnímu inspektorátu PČR Mladá Boleslav se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si 
vyžádají event. naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 



Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz                                                                     Strana 2 (celkem 2)

O d ů v o d n ě n í:

Dne 15.11.2019 obdržel MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, žádost společnosti METROSTAV a.s., IČ 
00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, která zmocnila společnost JAZNAK spol. s.r.o., IČ 
48952621 se sídlem Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav o povolení úplné uzavírky silnice III/26820 a stanovení 
přechodného dopravního značení. Důvodem je pokládka finálního povrchu komunikace po dokončení 
výstavby nové splaškové kanalizace v obci Horní Bukovina, místní části Dolní Bukovina, a to v souhrnném 
termínu od 16.11.2019 do 22.11.2019. 

V souvislosti s uvedenou akcí a nezbytnou uzavírkou je třeba pro zajištění bezpečnosti provozu stanovit 
přechodnou úpravu provozu na příslušných pozemních komunikacích.

Spolu se žádostí bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, 
Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav, ze dne 14.11.2019, včetně odsouhlaseného grafického návrhu 
přechodné úpravy provozu. Vyjádření správce dotčených pozemních komunikací – Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 15.11.2019.a vyjádření autobusových dopravců.

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. 
S ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nabývá toto opatření obecné povahy dle 
ust. § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. 

podepsáno elektronicky otisk úředního razítka

Ing. Lucie Vojtíšková
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Mnichovo Hradiště a obcí Jivina, Horní Bukovina, 
Mukařov, Klášter Hradiště nad Jizerou po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno na úřední desce města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
www.mnhradiste.cz. a na webových stránkách výše uvedených dotčených obcí.

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

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

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

Obdrží jednotlivě:
- METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (prostřednictvím zmocněnce – JAZNAK spol. s 

r.o., Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav)
- Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
- Obec Jivina, Jivina 9, 294 14 Jivina
- Obec Horní Bukovina, Horní Bukovina 56, 295 01 Mnichovo Hradiště
- Obec Mukařov, Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště
- Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou 2, 294 15 Klášter Hradiště nad
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, Štefánikova 

1304, 293 01 Mladá Boleslav (KRPS-221117/ČJ-2019-010706-KOM)

http://www.mnhradiste.cz/
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