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R O Z H O D N U T Í 
 

 
Městský úřad Neratovice – odbor správních činností a dopravy, jako věcně i místně 

příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a odst. 5 písm. b) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“), a ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“), ve správním 
řízení přezkoumal žádost o omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením 
částečné uzavírky, podle ustanovení § 24  zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 
1.7.2020, podala v zastoupení firma Stavitelství Řehoř s.r.o., Dr. Janského 411, 252 028 Černošice, 
žádosti vyhovuje a: 

omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením částečné uzavírky 
 

z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci - na silnici č. III/24021 ul. Kralupská, přechodná 
úprava silničního provozu na ul. Kralupská a nařízení částečné uzavírky na téže pozemní 

komunikaci 
- v katastrálním území Nelahozeves (702790), v obci Nelahozeves (535079)  

 
podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích 

 

p o v o l u j e. 
 
V rozsahu: 

Pozemní komunikace: silnice č. III/24021 ul. Kralupská, parc.č. 330/3 v obci Nelahozeves a 
katastrálním území Nelahozeves 

Uzavřený úsek: částečná uzavírka silnice III/24021 ul. Kralupská v úseku od 
křižovatky s MK Pod strání ke křižovatce s místní komunikací vedoucí ke 
kostelu sv. Ondřeje. 

Délka uzavírky:  cca 700 m 

V termínu: od 1.9.2020 do 15.11.2020  

Objízdné trasy:  Objízdné trasy nejsou nařízeny. Průjezdní profil komunikace zůstane 
jednosměrně zachován.  

Odpovědná osoba:      pan Petr Honisch, Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 
28 Černošice, tel.: 603 584 642, e-mail: info@stavitelstvirehor.cz.  

Dopravní značení: bude provedeno odborně společností 3 K značky s.r.o., Jiráskova 
1519/8, 251 01 Říčany,  IČO: 25056271, odpovědná osoba Ing. Jan 
Vaněk, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, tel.: 777 348 134, E-mail: 
info@3kznacky.cz, v souladu s opatřením obecné povahy, kterým se 
stanovuje  přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 
vydané zdejším silničním správním úřadem pod č.j.: 
MěÚN/061784/2020, ze dne 22.7.2020. 
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Podmínky pro částečnou uzavírku silnice: 

 
1. Pro dopravní značení budou použity jen dopravní značky schválených typů s platným 

atestem. 

2. Dopravní značení bude použito v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádí některá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, 

v reflexním provedení v základní velikosti v souladu s ČSN EN 12899-1. Umístění 

přenosných svislých dopravních značek bude provedeno podle DIO v příloze tohoto 

stanovení: 

3. Provedení prací bude v souladu s rozhodnutím zdejšího silničního úřadu, č.j. 

MěÚN/061595/2020 ze dne 22.7.2020 

4. Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu, 

popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným 

zahájením prací. 

5. Žadatel zajistí a odpovídá za provádění pravidelné kontroly dopravního značení a 

v případě jeho poškození nebo odcizení zajistí jeho nahrazení novým. 

6. Po skončení stavebních prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno. 

7. Dopravní značení a zařízení se umístí dle přílohy, (schéma DIO), která je nedílnou 

součástí tohoto stanovení.  

8.  Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a 

správně umístěny. Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad použitých DZ. 

9. V rámci stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací. 

10. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem. 

 
 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 1.7.2020 doručil žadatel na zdejší odbor správních činností a dopravy žádost o 
povolení omezení obecného užívání silnice III/24021 v obci Nelahozeves, podle § 24 
silničního zákona s její částečnou uzavírkou, bez potřeby nařízení objížďky, z důvodu 
výstavby splaškové kanalizace.  

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci. 

Žadatel doložil: 
o Souhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Ředitelství Středočeského kraje, 

Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník, ze dne 
29.6.2020, č.j.: KRPS-723-176/ČJ-2020-010606. 

o Žadatel rovněž doložil souhlasné vyjádření správce silnice, kterým je Krajská správa a 
údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 9.7.2020, č.j. 
5004/20/KSUS/MHT/KOS. 

 
 
 

Silniční správní úřad posoudil předloženou dokumentaci a povolil částečnou uzavírku 
silnice ul. Kralupská, v obci Nelahozeves, za podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, neboť 
byly předloženy zákonem požadované náležitosti pro vydání tohoto rozhodnutí a neshledal 
důvody žádosti nevyhovět.  
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Poučení: 

 
 Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení odvolání ke Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání u Městského 
úřadu Neratovice, odboru správních činností a dopravy, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice.  
 
 Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 silničního zákona). 
 
 Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, které mu v důsledku uzavírky místní 
komunikace vzniknou. 
 
 Při nesplnění podmínek v rozhodnutí uvedených může silniční správní úřad udělené 
povolení omezit nebo zrušit. 
 
 
 
 
 
 
  

„otisk úředního razítka“ 
Za správnost: 

Ing. Miloš Lada 
referent odboru správních činností a dopravy 
 

  
  

         Bc. Ludvík GOTTFRIED 
        vedoucí odboru správních činností a dopravy 

         oprávněná úřední osoba 
 

„podepsáno elektronickým podpisem“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přílohy: 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) 
 

 

 

 

 

 

 
Doručuje se: 
 
 
3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, ID DS: 7qpdp9i, k rukám paní Marie Lajbnerové 
 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, Mělník, ID 
DS: 2dtai5u, k rukám vrchní inspektorky nprap. Ludmily Adamcové 

Obec Nelahozeves, Školní č.p. 3, 277 51 Nelahozeves, ID DS: t42bciq – na vědomí 
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Příloha k č.j. MěÚN/061802/2020 

Příloha : Dopravně inženýrské opatření (DIO) 
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