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          .j.: MUCB 21054/2015/OD/Ka                                            V  eském Brod! dne 29. 7. 2015    
         SPIS:  .j.: MUCB 18792/2015  

Oprávn!ná ú"ední osoba: Katrnoška 
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 

 
 
 
O b e c   M r z k y 
Mrzky  p. 25 
M r z k y 
282 01 
 

ROZHODNUTÍ 
 
     M!stský ú"ad  eský Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský ú"ad, jako p"íslušný 
silni#ní správní ú"ad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona #. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zn!ní pozd!jších p"edpis$,  posoudil  žádost  Obce Mrzky,  I : 473723, 
Mrzky #p. 25, Mrzky, 282 01, ze dne 3.7.2015 o povolení úplné uzavírky silnice #. II/113 
v obci Mrzky z d$vodu konání tradi#ního posvícení a po p"edchozím souhlasu vlastníka 
silnice (St"edo#eský kraj) zastoupeného KSÚS St"edo#eského kraje, p.o., rozhodl podle § 24 
odst. 2 silni#ního zákona a § 39 vyhlášky #. 104/1997 Sb., ve zn!ní pozd!jších p"edpis$, 
kterou se uvedený zákon provádí, takto: 
      

Uzavírka silnice  . II/113 
 
v obci Mrzky se povoluje za dodržení dále stanovených podmínek v následujícím rozsahu a 
dob!: 
 

1) Druh uzavírky: úplná 
 

Rozsah uzavírky: km stani#ení cca 4,000 – 8,985 
 
Délka uzavírky: cca 4,985 km 
 
Délka objíž!ky: cca 7,0 km 
 
D"vod uzavírky: z d$vodu konání tradi#ního posvícení „PUPEK SV%TA“ 
 

2)  Doba uzavírky: od 21. 8. 2015 od 15.00 hod. (pátek) do 23. 8. 2015 do 12.00 hod.  
(ned!le)    

 
3) Objíž!ková trasa pro osobní a nákladní dopravu  : 

a) ve sm!ru od  eského Brodu: ze silnice #. I/12 odbo#it na sil. #.III/1133 sm!r Vrátkov, 
na k"ižovatce se sil.#. III/1139 odbo#it vpravo, pokra#ovat p"es obec Vrátkov,až  na 
k"iž. se sil. #. II/113 u Doubrav#ic 

b) ve sm!ru od Doubrav#ic: Od k"iž. silnic #. II/113 a #. III/1139  za obcí Doubrav#ice 
pokra#ovat po sil. #. III/1139 sm!r Vrátkov až na k"iž. se sil. #. III/1133, zde odbo#it 
vlevo pokra#ovat na k"iž. se sil.#.  I/12, zde odbo#it vlevo sm!r Praha (vpravo sm!r 
Kolín) 
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4) Podmínky povolení uzavírky:      

-----------------------------------------     
a) Uzavírka silnice bude provedena za p"echodné úpravy dopravního zna#ení 

stanovené zdejším odborem dopravy dne  8. 2015 pod #.j. MUCB 21052/2015/OD/Ka   
b) Žadatel bude zodpovídat za stanovené dopravní zna#ení a jeho p"ípadnou obnovu po 

celou dobu uzavírky komunikace. Stávající dopravní zna#ky, které by byly v rozporu 
s navrženým dopravním režimem, budou zakryty. 

c) Odpov!dná osoba za pln!ní obsahu tohoto rozhodnutí je p. František Páv, starosta 
Obce Mrzky, dat. nar. 18.5.1966, tel. 321 622 643. 

d) Neprodlen! po skon#ení akce bude obnoven silni#ní provoz. 
5) Uzavírkou silnice II/113 nebude dot#ena pravidelná autobusová doprava. Bude umožn!n 

pr$jezd autobus$m. Dále bude umožn!n pr$jezd vozidel záchranné služby, hasi#$, 
policie, zásobování a návšt!vník$ posvícení. Ostatní silni#ní provoz bude po dobu 
uzavírky p"eveden  po výše uvedených objíž&kových trasách.  

6) Obec Mrzky zajistí vyhlášení zm!n, souvisejících s uzavírkou silnice, v míst! zp$sobem 
obvyklým. 

7) Po skon#ení akce, nejdéle však po stanoveném termínu pro povolení uzavírky silnice II. 
t"ídy, bude obnoveno p$vodní dopravní zna#ení. 

 
Ú#astníci "ízení: 
Obec Mrzky, Mrzky #p. 25,  eský Brod, 282 01 
KSÚS St"edo#eského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21     
Obec Vrátkov, Vrátkov #p. 17,  eský Brod, 282 01 

 

Od!vodn"ní 
 
      Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky silnice #. II/113 obsahuje pot"ebné 
údaje stanovené v § 39 vyhl. #. 104/1997 Sb., ve zn!ní pozd!jších p"edpis$ a po"ádání výše 
uvedené kulturní akce nelze provést bez uzavírky výše uvedené silnice, povolovací orgán 
žádosti vyhov!l a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 

Pou ení o odvolání 
 

        Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dn$ ode dne doru#ení ke Krajskému 
ú"adu  St"edo#eského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním u#in!ným u zdejšího 
odboru dopravy  a obecního živnostenského ú"adu M!Ú  eský Brod, nám!stí Husovo  70, 
 eský Brod, 282 01. 
Podle § 24 odst. 4 zákona #. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn!ní pozd!jších 
p"edpis$, nemá p"ípadné odvolání odkladný ú#inek. 
 
 
 
 
 
 
                      otisk kulatého razítka                                   Ji"í Katrnoška 
                                                                                 oprávn!ná ú"ední osoba 
 
Dále obdrží: 
Ú#astníci "ízení: 
Obec Mrzky, Mrzky #p. 25,  eský Brod, 282 01 
KSÚS St"edo#eského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21     
Obec Vrátkov, Vrátkov #p. 17,  eský Brod, 282 01 
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Na v!domí: 
Obec Tismice, Tismice #p. 136,  eský Brod, 282 01 
Policie  R, K' Policie St". kraje, DI Kolín, Václavská 11, Kolín, 280 16     
HZS St". kraje, Územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02 
Zdravotní záchranná služba  eský Brod, Žižkova ul.,  eský Brod, 282 01 
ROPID Praha s.r.o., Rytí"ská 10, Praha 1, 100 00  
 SAD POLKOST, spol. s r.o., nám. Smi"ických 16, Kostelec n. .l., 281 63  
OAD Kolín, s.r.o., Polepská 867, Kolín IV., 280 02 
 
 
 
 
 
 


