Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
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Odbor dopravy
Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:
MÚBNLSB-OD-27640/2021-MASPE
Naše sp. zn.: OD-4583/2021-MASPE
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Petra Mašková
326 909 371
petra.maskova@brandysko.cz

Datum:

16.03.2021

Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
II/331, Stará Boleslav – oprava povrchu komunikace
Společnost M-silnice a.s., IČ: 42196868 se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice zastoupená
společností SEDOZ DZ s.r.o., IČ 24218537, Primátorská č. p. 296/38, 180 00 PRAHA 8 (dále jen
"žadatel") dne 12.02.2021 podala žádost o povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky podle § 24,
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen "ZPK") na silnici č. II/331 v k.ú. Stará
Boleslav, k.ú. Borek nad Labem, k.ú. Lhota u Dřís a k.ú. Křenek z důvodu opravy povrchu komunikace.
Navrhovaný termín uzavírky:
Uzavírka, navržená objízdná trasa:
Autobusová doprava:

•
•

od 29.03.2021 do 24.07.2022 (5. etap)
viz. Příloha-DIO

Uzavřeným úsekem silnice II/331 je vedena linka PID 669.
Linka 669 bude vedena po objízdné trase II/610 – D10 – III/2752 – (vybrané spoje
III/27211 – III/2752) – III/24424 – III/10158 – (vybrané spoje přímo do Křenku) –
III/24417 – II/331 – III/24418 – bezejmenná MK v obci Borek – II/331 – III/10158.
• U linky 669 dojde ke změně sledu zastávek takto Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Aut. St.; Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště; Hlavenec, U 4 kamenů
křižovatka; Hlavenec; Kostelní Hlavno, U Pomníku; Mečeříž; Kostelní Hlavno,
U Kostela; Sudovo Hlavno; Sudovo Hlavno, Rozcestí k hájence; Konětopy; Dřísy; Dřísy,
Žel. st.; Dřísy, U Vily; Lhota; Borek; Křenek, Rozcestí; Křenek.
• Současně bude dočasně zrušena autobusová linka PID 670.
• V první etapě požadujeme navíc:
• Požadujeme zachovat průjezd ve Staré Boleslavi z ulice Lhotecká do ulice Mělnická
pro autobusy (nájezd na linku z odstavné plochy).
• Do DIO požadujeme doplnit dopravní značení B28 v obci Borek ve směru jízdy
autobusu na silnici III/24418 a bezejmenné MK pro zajištění bezpečného průjezdu
autobusu s cestujícími.
• Požadujeme usměrnit parkování v ulicích Josefa Truhláře (v úseku Okružní až
Autobusové stanoviště), Petra Bezruče a U Pramene z důvodu průjezdu autobusů
na odstavnou plochu v areálu firmy Milcom. Pro průjezd stačí umístit DZ B28 po
jedné straně.
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•
•

Požadujeme zajistit průjezdnost v křižovatkách Okružní x Petra Bezruče a U
Pramene x Mělnická osazením B28 po obou stranách.
Požadujeme s předstihem oznámit případnou úplnou uzavírku křižovatky Lhotecká x
Mělnická x Okružní.

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.
Současně oznamuje, že ukončil dokazování v řízení, kdy byly shromážděny podklady pro vydání
rozhodnutí a podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit
k jeho podkladům (viz. Příloha), včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění, a to
do 5 dnů od obdržení tohoto oznámení.
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, pracoviště Stará
Boleslav) 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.
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)
(otisk úředního razítka)

Petra Mašková
referent odboru dopravy
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Obdrží: (do vlastních rukou)
- M-SILNICE a.s.
o zastoupeni společností SEDOZ DZ, s.r.o.; IDDS: mrr9x73
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; IDDS: a6ejgmx
- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; IDDS: c5hb7xy
- Obec Borek; IDDS 78hbgjf
- Obec Lhota; IDDS n9paryn
- Obec Křenek; IDDS g5das53
- Krajské ředitelství policie SK, DI Praha venkov-VÝCHOD, IDDS: 2dtai5u
- Krajské ředitelství policie SK, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u
- Město Neratovice, odbor dopravy; IDDS: 45qb68g
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy; IDDS: keebyyf
- Zdravotnická záchranná služba SK – Vančurova 1544, Kladno; IDDS: wmjmahj
- Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav; IDDS:
- ROPID, Karel Bakeš; e-mailem
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