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 Městský úřad Mnichovo Hradiště   
Odbor dopravy 

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
 

Spisová značka: MH-OD/18403/2019 Vaše zn./Č.j.:  
Číslo jednací: MH-OD/18403/2019-3/41/LVoj Ze dne: 18.12.2019 
Vyřizuje: Ing. Lucie Vojtíšková, oprávněná úřední osoba   
Telefon: 326 776 744   
E-mail: lucie.vojtiskova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště, 25.02.2020 

 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

 
 
 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen silniční 
zákon), 
 

p o v o l u j e 
 

podle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 silničního zákona společnosti USK, s.r.o., IČ 27138551, se 

sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, zvláštní užívání silnic II. a III. tříd na území obce 
s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště z důvodu provádění prací v rámci běžné údržby a oprav 
silnic (úprava výtluků frézováním a pokládka živice; údržba povrchů, krajnic a příkopů; údržba silniční 
vegetace, ostatní práce při údržbě komunikací, jejich součástí a příslušenství, které nevyžadují stavební 
povolení speciálního stavebního úřadu). Stavební práce jsou prováděny pro Krajskou správu a údržbu silnic 

Středočeského kraje, p.o., jako správce předmětných pozemních komunikací.  
 
Údaje o zvláštním užívání: 
 

Silnice:  silnice II. a III. třídy na území obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště 
Doba trvání: dle prováděných prací v termínu od 25.02.2020 do 31.12.2020. 
 
 

Pro zvláštní užívání pozemní komunikace se stanovují následující podmínky: 
 

1. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
2. Pracovní místa musí být řádně označena a zabezpečena zábranami. 
3. Při provádění stavebních prací bude po dobu provádění prací bezpečnost a plynulost provozu 

zabezpečena přechodnou úpravou provozu. Tato bude provedena na základě opatření obecné 
povahy vydaného MěÚ Mnichovo Hradiště dne 25.02.2020 pod č.j. MH-OD/18403/2019-2/40/LVoj, 
kterým se stanovuje přechodná úprava provozu, v souladu se schématy dopravního značení 
odsouhlasenými Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje, Dopravním inspektorátem 
Mladá Boleslav dne 20.11.2019. 

4. Veškerá dopravní omezení v souvislosti s prováděním prací a oprav na komunikacích budou 
zadávána do jednotného systému dopravních informací (JSDI). 

5. Přechodné dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem 
povětrnostních podmínek. 

6. Vedoucí střediska, který stavební práce organizuje, nahlásí dopravní omezení silničnímu 
správnímu úřadu minimálně 7 dní předem! 

7. S udělením povolení přejímá žadatel veškerou odpovědnost za škody vzniklé stavbou, trváním nebo 
poruchou zařízení jak na konstrukci silničního tělesa, tak i všem uživatelům komunikace.  

8. Veškeré znečištění komunikace vlivem stavby bude neprodleně odstraněno. 
9. Dopravnímu inspektorátu se vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé 

okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
 

Za plnění podmínek odpovídá: p. Pažout, vedoucí střediska Mnichovo Hradiště, tel.: 602 215 042 
Toto rozhodnutí není náhradou povolení vydávaných speciálním stavebním úřadem. 

 
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je: 
 

USK, s.r.o., IČ 27138551, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
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Odůvodnění: 
 

Dne 18.12.2019 obdržel silniční správní úřad MěÚ Mnichovo Hradiště žádost o povolení zvláštního užívání 
pozemních komunikací - silnic II. a III. třídy, které se nacházejí na území obce s rozšířenou působností 
Mnichovo Hradiště. Důvodem je provádění prací v rámci běžné údržby a oprav silnic (např. úprava výtluků 
frézováním, pokládka živice, údržba dopravního značení, svodidel, zábradlí, krajnic, příkopů, silniční 
vegetace, údržba kanalizačních vpustí, provádění nátěrů, …), a to pro období roku 2020. Žadatel zároveň 
požádal o stanovení přechodné úpravy provozu, které bude užito vždy v souvislosti s prováděním prací na 
komunikaci. 
 
Žádost podala společnost USK, s.r.o., IČ 27138551, se sídlem Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, která 
údržbu silnic provádí na základě smluv uzavřených se správcem pozemních komunikací – Krajskou správou 
a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. 
 
K žádosti byly doloženy tyto přílohy: 

- souhlas správce předmětných komunikací, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., 
ze dne 18.12.2019, 

- stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravního inspektorátu Mladá 
Boleslav, včetně schémat pro označování pracovních míst ze dne 20.11.2019. 
 

Vzhledem k tomu, že stavební práce nelze jinak provést, údržba a opravy komunikací jsou ve veřejném 
zájmu a správce komunikace i příslušný dopravní inspektorát se zvláštním užíváním i souvisejícím 
dopravním opatřením souhlasí, rozhodl silniční správní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí.  
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81-83 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta 
pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy 
bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li konec lhůty na sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují 
§ 19-24 správního řádu. 
 
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Městského úřadu 
Mnichovo Hradiště, Odboru dopravy (Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště). 
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší 
městský úřad na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
podepsáno elektronicky otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Lucie Vojtíšková 
referentka odboru dopravy     
 
 
 
 
Právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny, 
jsou osvobozeny od správního poplatku (§ 8 odst. 1 písm. d, zákona o správních poplatcích vyhlášeného 
v úplném znění pod č. 634/2004 Sb.). 
 
 
 
Účastníci řízení: 

- USK, s.r.o., Jiráskova 439, 295 01 Mnichovo Hradiště 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
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Dotčený orgán: 
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, Štefánikova 1304, 293 01 Mladá 

Boleslav – č.j.: KRPS-312911/ČJ-2019-010706-KOM 
 
Na vědomí: 

- Městská policie MH 
- Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
- Obec Bílá Hlína, Bílá Hlína 55, 295 01 Mnichovo Hradiště 
- Obec Boseň, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště 
- Obec Branžež, Branžež 33, 294 02 Kněžmost 
- Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 
- Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 295 01 Mnichovo Hradiště 
- Obec Horní Bukovina, Horní Bukovina 56, 295 01 Mnichovo Hradiště 
- Obec Chocnějovice, Chocnějovice 43, 294 13 Mohelnice nad Jizerou 
- Obec Jivina, Jivina 9, 294 14 Jivina 
- Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 2 
- Obec Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost 
- Obec Koryta, Koryta 5, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 
- Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 
- Obec Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 
- Obec Mohelnice nad Jizerou, Mohelnice nad Jizerou 48, 294 13 Mohelnice nad Jizerou 
- Obec Mukařov, Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště 
- Obec Neveklovice, Neveklovice 45, 294 13 Mohelnice nad Jizerou 
- Obec Ptýrov, Ptýrov 19, 295 01 Mnichovo Hradiště 
- Obec Rokytá, Horní Rokytá 35, 295 01 Mnichovo Hradiště 
- Obec Sezemice, Sezemice 13, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 
- Obec Strážiště, Strážiště 19, 294 13 Mohelnice nad Jizerou 
- Obec Žďár, Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 
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