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ROZHODNUTÍ
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
úplné uzavírky, podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne
23.7.2021 podala společnost ZKP Kladno s.r.o, se sídlem Vinařice 669, 273 07 Vinařice (dále
jen: „žadatel“), z důvodu rekonstrukce povrchu silnice II/244 v k.ú. Všetaty, žádosti
vyhovuje a:
omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením úplné uzavírky
z důvodu rekonstrukce komunikace v obci Všetaty - silnice č. II/244, ul. Čečelická, parc.č. 672/1
v k.ú. Všetaty, přechodná úprava silničního provozu na uvedené komunikaci a vedení objízdné
trasy po silnicích
č. III/24424, III/10158, II/331, II/244
- v katastrálních územích Všetaty, Čečelice, Konětopy, Dřísy, Ovčáry

podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích

p o v o l u j e.
V rozsahu:
Pozemní komunikace: silnice č. II/244, parc.č. 672/1, v katastrálním území Všetaty
Uzavřený úsek:

úplná uzavírka silnice č. II/244, ul. Čečelická v úseku od křižovatky se

Délka uzavírky:

v délce cca 550 m na šířku vozovky

V termínu:

od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 7.8.2021

Objízdné trasy:

Objízdná trasa je stanovena po silnici III/24424 od obce Čečelice ve
směru Konětopy po křižovatku se silnicí III/10158, odb. vpravo a
dále po III/10158 do obce Dřísy, odb. vpravo a dále po II/331 po
křižovatku se silnicí II/244, odb. vpravo po silnici II/244 směr
Všetaty, obousměrně

Odpovědná osoba:

paní Tereza Šnajdrová, ZKP Kladno s.r.o., 273 07 Vinařice 669,
IČO: 47545445, tel.: 728 964 353, E-mail: melnik@zkp.cz.

Dopravní značení:

bude provedeno odborně společností Dopravní značení Mělník s.r.o.,
Truhlářská 998, 276 01 Mělník, IČ: 26694867, odpovědná osoba pan
Libor Petřina, Dopravní značení Mělník s.r.o., Truhlářská 998, 276
01 Mělník, tel.: 603 481 526, E-mail: info@dzmelnik.cz, v souladu s

silnicí III/24421, ul. T. G. Masaryka po křižovatku s místní komunikací, ul.
Palackého

opatřením obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích vydané zdejším silničním
správním úřadem pod č.j.: MěÚN/095667/2021, dne 28.7.2021.

Podmínky pro 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 a zařízení bude provedeno podle DIO
v příloze tohoto stanovení.
3. V dotčeném úseku je po silnici II/244 provozována autobusová linka č. 668 systému
PID. Linka bude po dobu uzavírky silnice oboustranně odkloněna po silnicích II/244,
II/331, III/10158 a III/24424. Zastávka „Čečelice“ bude pro linku 668 přemístěna do
ul. Konětopská přibližně u budovy obecního a ve směru do Byšic do protilehlé polohy
(u parku u kostela sv. Havla).
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. Objízdné trasy budou řádně označeny DZ IS 11C (IS 11b) – zejména v křižovatkách.
9. 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.
10. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
11. Z důvodu nesouhlasu obce Ovčáry s objízdnou trasou je žadatel povinen ve
spolupráci se správcem silnice II/331 provést obnovení vodorovného značení
komunikace, vyznačení hranice křižovatky a přechodu pro chodce. Dále zabezpečit
požadovaného zvýšeného dozoru Policie České republiky. Případné následné škody
z důvodu objížďky v souladu s § 24 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. vzniklé dotčeným
obcím bude hradit žadatel o uzavírku silnice č. II/244.

Odůvodnění:
Dne 23.7.2021 doručil žadatel na zdejší odbor správních činností a dopravy žádost o
povolení omezení obecného užívání silnice č. II/244 v obci Všetaty, podle § 24 silničního
zákona s jejich úplnou uzavírkou, s potřebou nařízení objížďky, z důvodu rekonstrukce
povrchu komunikace v k.ú. Všetaty.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

o

Žadatel doložil:
Souhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Ředitelství Středočeského kraje,
Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník, ze dne
16.7.2021, č.j.: KRPS-105-231/ČJ-2021-010606.
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Bylo doloženo souhlasné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 s přechodnou úpravou silničního provozu a s
vedením objízdných tras ze dne 19.7.2021 pod zn.: 5286/21/KSUS/MHT/Pos.
Žadatel rovněž doložil vyjádření k úplné uzavírce silnice III/244 a k realizaci odklonu
autobusové linky 668 od společnosti ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1 ze dne
20.7.2021 pod značkou 0743/21/MA.
Rovněž byla doložena souhlasná vyjádření dotčených obcí, tj. městyse Všetaty, obce
Konětopy, obce Dřísy. S objízdnou trasou nesouhlasí starosta obce Ovčáry (vyjádřeno
v podmínkách tohoto rozhodnutí).

Silniční správní úřad posoudil předloženou dokumentaci a povolil úplnou uzavírku
silnice č. III/244, v katastrálním území Všetaty, za podmínek uvedených v tomto rozhodnutí,
neboť byly předloženy zákonem požadované náležitosti pro vydání tohoto rozhodnutí a
neshledal důvody žádosti nevyhovět.

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.

Za správnost:

Ing. Miloš Lada
referent odboru správních činností a dopravy

„otisk úředního razítka“

Bc. Ludvík GOTTFRIED
vedoucí odboru správních činností a dopravy
oprávněná úřední osoba
„podepsáno elektronickým podpisem“

Stránka 3 z 7

Přílohy:

Dopravně inženýrské opatření (DIO)

Doručuje se:
ZKP Kladno s.r.o., Lesní 669, 273 07 Vinařice, ID DS: 4fgc64b, k rukám paní Terezy Šnajdrové
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01
Mělník, k rukám por.Ing. Pavla Tálaše, ID DS: 2dtai5u
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
k rukám paní Zuzany Pospíšilové, ID DS: a6ejgmx
Ropid, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, ID DS: kmkjfb7, rukám pana Ing. Alberta (pana Karla Bakeše)
Dopravní značení Mělník s.r.o., Truhlářská 998, 276 01 Mělník, k rukám pana Libora Petřiny, ID DS: medzkye
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IČ: 70885371, krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Územní odbor Mělník, stanice HZS Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník, ID DS: prqhp9p – na vědomí
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ:75030926, Vančurova 1544, 272 01 Kladno,
ID DS: wmjmahj – na vědomí
Městys Všetaty, T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty, ID DS: p5qata7 – na vědomí
Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy, ID DS: hgybukr – na vědomí
Obec Konětopy, Konětopy, 277 14 Dřísy, ID DS: cujj2pn – na vědomí
Obec Dřísy, Poštovní 12, 277 14 Dřísy, ID DS: 485b6fg – na vědomí
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Příloha k č.j. MěÚN/095666/2021

Příloha: Dopravně inženýrská opatření (DIO)
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