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AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
10600 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 48029483

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad
na silnicích I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti
společnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 10600 Praha 10 – Záběhlice, IČ: 48029483
(v zastoupení společností EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 61900 Brno, IČ: 29285801),
(dále jen „žadatel“), povoluje podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,
úplnou uzavírku silnice č. I/16, v km staničení cca 100,400, u obce Obrubce, okres Mladá
Boleslav, z důvodu celkové opravy přejezdu dráhy a doplnění - osazení závor přejezdu P3191,
v termínu od 09.04.2021 do 19.04.2021.
Popis objízdných tras pro vozidla do 25t:
Pro vozidla ve směru na Jičín: po značené objízdné trase, dálnice č. D10 – exit 53 – mimoúrovňová
křižovatka se silnicí č. II/276 – Buda – Býčina – Kněžmost – silnice č. II/268 – Kněžmost – Žantov –
Soleček – mimoúrovňová křižovatka se silnicí č. I/16 Horní Bousov, délka cca 20 km.
Pro vozidla ve směru na Mladou Boleslav: po značené objízdné trase, mimoúrovňová křižovatka se
silnicí č. II/268 Horní Bousov – silnice č. II/268 – Soleček – Žantov – Kněžmost – Boseň – Dobrá Voda
– exit č. 57 dálnice č. D10, Mnichovo Hradiště – dálnice č. D10, délka cca 24km.
Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti nad 25t:
obousměrně po značené objízdné trase, mimoúrovňová křižovatka silnice č. I/16 a č. I/35 Hurychovna,
Jičín – silnice č. I/35 – Kněžnice – Libuň – Čímyšl – Újezd pod Troskami – Ktová – Karlovice –
Turnov – silnice č. I/10 – dálnice č. D10 – délka cca 53 km.
Termín uzavírky :

09.04.2021 – 19.04.2021

Podmínky uzavírky :
1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), vydané
příslušným krajský úřadem (silnice I. třídy) městským úřadem (silnice II. třídy, III. třídy, místní
komunikace a VPÚK) a ministerstvem dopravy (dálnice).
Stávající svislé dopravní značení nesmí být přelepeno, nýbrž zakryto, aby nedošlo k poškození
reflexní folie.
2. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové dopravy.
3. Žadatel zajistí pravidelnou každodenní kontrolu přechodného dopravního značení.
4. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
5. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje si vyhrazuje právo stanovené podmínky
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
6. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, odpovědná osoba pan Jiří Mejta, tel.č. 702137234.
7. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než
k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je
poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní
dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava-Přívoz, 702 00, telefonicky na
596663550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz .
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8. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení, ukončení
uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce.
9. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí
dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených uzavírkou,
rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským
subjektům lokalizovaných v úseku uzavírky.
Č.j.:040707/2021/KUSK-DOP/HOL

Odůvodnění :
Dne 19.10.2020 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, žádost společnosti AŽD
Praha s.r.o., o povolení výše uvedené uzavírky.
Dne 08.12.2020 byl podatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti.
Dne 12.03.2021 podatel odstranil nedostatky žádosti.
Dne 22.03.2021 bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení uzavírky,
dále bylo oznámeno, že ve správním řízení ve výše uvedené věci, bude dne 26.03.2021 zdejším
silničním správním úřadem ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí, a podle § 36
odst. 3 správního řádu, mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům ve lhůtě
do 29.03.2021.
Dne 26.03.2021 podatel upravil termín uzavírky, původní termín 02.04.2021 – 12.04.2021, byl změněn
09.04.2021 - 19.04.2021.
Krajský úřad Středočeského kraje jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad po posouzení
žádosti, doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl k závěru,
že výše uvedená oprava si vyžádá omezení provozu na této silnici, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k důležitému veřejnému zájmu, kterým je oprava železničního přejezdu dráhy č. P3191 a
jeho doplnění o závory na silnici č. I/16, která je podle svého určení a dopravního významu určena
zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, je rovněž cílem krajského úřadu ochrana obyvatel (před
hlukem a prachem). Z tohoto důvodu by měla být tranzitní kamionová doprava primárně svedena na
silnice I. třídy a dálnice, a z tohoto důvodu je ve veřejném zájmu, aby na těchto silnicích bylo minimum
dopravních omezení, avšak vzhledem k těmto skutečnostem je vhodné ve veřejném zájmu krátkodobě
strpět zvýšení hluku a prachu na objízdných trasách, vyvolaných výše uvedenou uzavírkou.
Objízdné trasy pro vozidla jsou navrženy a zvoleny jako jedny z nejvhodnějších, avšak krajský úřad je
si vědom, že jakékoliv zvolené řešení nikdy neuspokojí všechny.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po jeho obdržení, u Ministerstva dopravy
ČR, nábř. L. Svobody 12/22 Praha 1, prostřednictvím Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského
kraje. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(otisk úředního razítka)
Mgr. Michal Holub
odborný referent silničního hospodářství
Obdrží :

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 10600 Praha 10 - Záběhlice

EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 61900 Brno



Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci čp. 56, 145 00 Praha 4 - Nusle
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská čp. 11, 15 21 Praha 5 - Smíchov
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Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby dopravní policie, 501 01 Hradec
Králové
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, 460 01 Liberec







Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 29521 Mnichovo Hradiště
Krajský úřad Královohradeckého kraje, 50003 Hradec Králové
Krajský úřad Libereckého kraje, 46001 Liberec
Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o., 18600 Praha 8














Město Bakov nad Jizerou, 29401 Bakov nad Jizerou
Město Mnichovo Hradiště, 29501 Mnichovo Hradiště
Obec Boseň, 29501 Boseň
Obec Kněžmost, 29402 Kněžmost
Statutární město Mladá Boleslav, 29301 Mladá Boleslav
Město Jičín, 50601 Jičín
Obec Kněžnice, 50601 Kněžnice
Obec Libuň, 50715 Libuň
Obec Újezd pod Troskami, 51263
Obec Ktová, 51263 Ktová
Obec Karlovice, 51101 Karlovice
Město Turnov, 51101 Turnov



Odbor dopravy, zde

Na vědomí :

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., 524Svoboda nad Úpou

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., 26701 Králův Dvůr

CAR-TOUR spol. s r.o., 53345 Opatovice nad Labem

Krkonošská automobilová doprava spol. s r.o., 54301 Vrchlabí

ANEXIA s.r.o., Lubenská 1588, 269 80 Rakovník

BusLine KHK s.r.o., 51301 Semily

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., 29301 Mladá Boleslav





JSDI – centrální evidence uzavírek
HZS Středočeského kraje
Záchranná služba Středočeského kraje
Regionální středisko vojenské dopravy, 50001Hradec Králové
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