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R O Z H O D N U T Í 
 

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 
22.3.2022, podala v zastoupení společnost LUSMIA DZ s.r.o. se sídlem V dolině 1515/1b, 
100 00 Praha 10 (dále jen „žadatel“), z důvodu stavebních prací při opravě mostu přes 
Mlýnský potok, ev.č. 244-006 v k.ú. Kostelec nad Labem, žádosti vyhovuje a: 

omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením úplné uzavírky 
 

z důvodu plánované opravy mostu přes Mlýnský potok v katastrálním území Kostelec nad 
Labem - na silnici č. II/244, ul. T. G. Masaryka, přechodná úprava silničního provozu na II/244 
a nařízení úplné uzavírky na téže pozemní komunikaci a vedení objízdných tras po silnicích č. 

II/101, II/331, I/9 
- v katastrálním území Kostelec nad Labem (670171)  

 
podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích 

 

p o v o l u j e. 

 
 
V rozsahu: 

Pozemní komunikace: silnice č. II/244, ul. T.G. Masaryka na mostě přes Mlýnský potok 
ev.č. 244-006, parc.č. 1484, 1489/1, v katastrálním území Kostelec 
nad Labem. 

Uzavřený úsek: úplná uzavírka silnice č. II/244, ul. T. G. Masaryka v úseku ul. 
Martinská a náměstí Komenského v Kostelci nad Labem  

Délka uzavírky:  cca 250 m 

V termínu: od 11. 4. 2023 do 31. 8. 2023.  

Objízdné trasy:  Objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu z levobřežní strany 
Mlýnského potoka (ve směru od Prahy) je nařízena po silnici II/244, 
kde na křižovatce se silnicí II/101, ul. Neratovická odb. vlevo a dále 
pokračovat po silnici II/101 obcemi Kostelec nad Labem – Jiřice, 
Neratovice, Libiš, kde na křižovatce silnice II/101 a ul. Spojovací 
odb. vlevo a napojit se na silnici I/9, ul. Pražská ve směru Mělník, 
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platí obousměrně. Pro silniční dopravu z pravobřežní strany 
Mlýnského potoka je objízdná trasa nařízena po silnici II/244, kde na 
křižovatce se silnicí II/331 odb. vlevo a pokračovat po silnici II/331 
obcemi Tišice, Tuhaň – Červená Píska, Kly – Záboří, kde se na 
křižovatce silnic II/331 a I/9 napojit na silnici I/9, ul. Pražská ve 
směru Mělník, platí obousměrně. Z důvodu nevyhovujících 
průjezdních profilů a dopravně technického stavu ul. Na Pískách a 
ul. Na Zátoni je omezen vjezd vozidel do těchto místních 
komunikací. Omezení bude obousměrně vyznačeno dopravním 
značením č. B3 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou 
motocyklů bez postranního vozíku) a doplněno dodatkovou tabulkou 
E 13 s textem „ Mimo dopravní obsluhy MěÚ KnL, REZIDENTY 
KnL a IZS (viz. příloha) 

Odpovědná osoba:      pan Ing. Milan Pánek MBA, BM Construction, IČ: 284 98 771, U 
Klubu 1741/5, 143 00 Praha 12, tel.: 776 635 088, E-mail: mpanek 
@bmconstruction.cz  

Dopravní značení: bude provedeno odborně společností LUSMIA DZ s.r.o. se sídlem 
V dolině 1515/1b, 100 00 Praha 10, IČ: 06904742, odpovědná osoba 
pan Lukáš Balcárek, tel.: 607 825 896, E-mail: lusmia@seznam.cz, 
v souladu se opatřením obecné povahy, kterým se 
stanovuje  přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 
vydané zdejším silničním správním úřadem pod č.j.: 
MěÚN/031785/2023, ze dne 22.3.2023. 

 

Podmínky pro částečnou 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, technickými 

předpisy TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 66 

(Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích).  Umístění 

přenosných svislých dopravních značek a dopravního zařízení bude provedeno podle 

DIO v příloze tohoto stanovení. 

3. Úplná uzavírka silnice II/244 bude v souladu s vyjádřením Krajské správy a údržby 

silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, č.j. 1467/23/KSUS/MHT/Pos ze 

dne 7.3.2023 a se stanoviskem vydaným Krajským ředitelstvím policie Středočeského 

kraje, Odboru služby dopravní policie, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, 

č.j. KRPS-19092-3/Čj-2023-0100DP ze dne 3.3. 2023. 

4. Dopravně inženýrská opatření musí zajistit uzavření silnice II/244, ul. T.G. Masaryka 

v okolí mostu ev.č. 244-006 a vedení výše nařízených objízdných tras, průchod pro 

pěší zůstane zachován. 

5. Objízdné trasy budou řádně označeny DZ IS 11c (IS 11b) – zejména v křižovatkách. 

6. Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu, 

popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno bezprostředně před skutečným 

zahájením prací. 

7. Žadatel zajistí a odpovídá za provádění pravidelné kontroly dopravního značení a 

v případě jeho poškození nebo odcizení zajistí jeho nahrazení novým. 

8. Po skončení stavebních prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno. 

9. Dopravní značení a zařízení se umístí dle přílohy, (schéma DIO), která je nedílnou 

součástí tohoto stanovení.  

10. V dotčeném úseku je provozována autobusová doprava systému PID. Přes uzavřený 

most jsou vedeny linky 377, 471, 476 a 478. Linky 377, 471 a 478 budou ukončeny 

v Kostelci nad Labem jednosměrným objezdem po trase T.G. Masaryka-Brandýská-V 
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Alejích-Martinská-T.G. Masaryka. Pro tyto linky bude zrušena zastávka „Náměstí“ a 

budou ukončeny v provizorní zastávce „Martinská“ umístěné dle návrhu DIO. Spoje 

linky 476, které vedou přes dotčený most budou ve směru do Neratovic odkloněny 

z Kostelce nad Labem po trase silnice II/244-III/24413-II/331-III/24415-I/9-II/101-v 

Neratovicích MK Vojtěšská-II/0099(Vojtěšská)-MK 28.října-MK Na Výsluní-

III/0096(Kojetická)-MK Dr.E.Beneše-MK Školní-MK Bří Čapků-III/0096(Kojetická). 

V opačném směru budou spoje vedeny ze zastávky Neratovice, Kojetická po trase 

III/0096(Kojetická)-MK Na Výsluní-MK 28.října-III/0099(Vojtěšská)-MK Vojtěšská-

I/9-III/24415-II/331-III/24413-II/244. Ostatní varianty tras budou dle platné licence. 

Pro linku 476 budou zřízeny zastávky „Kostelec n/L, Martinská“ dle návrhu DIO 

(podle předchozího bodu), „Kly, Větrušice“ v pravidelných zastávkách na silnici I/9, 

ul. Pražská. Pro linku 476 budou zrušeny zastávky „Železniční stanice“ a „Náměstí 

republiky“ v Neratovicích. 

11. 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. 

12. V rámci stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací. 
 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 22.3.2023 doručil žadatel na zdejší odbor správních činností a dopravy žádost o 
povolení omezení obecného užívání silnice č. II/244, ul. T.G. Masaryka v okolí mostu přes 
Mlýnský potok, ev.č. 244-006 v katastrálním území Kostelec nad Labem, podle § 24 
silničního zákona s její úplnou uzavírkou, s potřebou nařízení objížďky, z důvodu plánované 
havarijní opravy mostu. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci omezení obecného užívání 
silnice II/244 v obci  Kostelec nad Labem. 

Žadatel doložil: 
o Závazné stanovisko orgánu policie, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, 

Odboru služby dopravní policie č.j.: KRPS-19092-3/Čj-2023-0100DP ze dne 3.3. 
2023  s podmínkami.  

o Souhlasné stanovisko správce silnice č. II/244, kterým je Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ze 
dne 7.3.2023, zn. 1467/23/KSÚS/MHT/Pos. 

o Souhlasná vyjádření obcí dotčených uzavírkou nebo objížďkou 
o Vyjádření k přechodné úpravě a úplné uzavírce společnosti ROPID se sídlem Rytířská 

406/10, 110 00 Praha 1 ze dne 7.3.2023, zn. 0214/23/KB. 
 
 
 

Silniční správní úřad posoudil předloženou dokumentaci a povolil úplnou uzavírku 
silnice č. II/244, v k.ú. Kostelec nad Labem, za podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, 
neboť byly předloženy zákonem požadované náležitosti pro vydání tohoto rozhodnutí a 
neshledal důvody žádosti nevyhovět.  
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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. 
 
 
 
 
 
  

„otisk úředního razítka“ 
Za správnost: 
Ing. Miloš Lada 
referent odboru správních činností a 

dopravy 
 

  
  

         Bc. Ludvík GOTTFRIED 
        vedoucí odboru správních činností a 

dopravy 
         oprávněná úřední osoba 

 
„podepsáno elektronickým podpisem“ 

 
 
 
 
 
 

 
Přílohy: 
Nákres schématu dopravně inženýrského opatření (DIO)  
 

 
Doručuje se: 
 
LUSMIA DZ, s.r.o., V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10, ID DS: em74d38, k rukám pana Lukáše Balcárka 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5, ID DS: 
2dtai5u, k rukám kpt. Ing. Martina Kafky 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
k rukám paní Zuzany Pospíšilové, ID DS: a6ejgmx 
 

Ropid, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, ID DS: ku79q7n, k rukám pana Karla Bakeše  

Město Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem, ID DS: vdtbdhd 

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, Odbor správy majetku, k rukám Ing. Aleny Kalinové, interní pošta 

Obec Libiš, Mělnická 579, Libiš, 277 11 Neratovice, ID DS: x5bbgnv  

Obec Tišice, Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice, ID DS: kf3b5r2  

Obec Kly, Záboří 375, 277 41 Kly ID DS: ahhbrnc 

Obec Tuhaň, Tuhaň 91, 277 41 Kly, ID DS: ar3biir 

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 
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Příloha k č.j. MěÚN/031789/2023 
 

Příloha:  DIO - uzavírka mostu 244-006 a vedení objízdných tras, k.ú. Kostelec nad Labem 
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