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 Rozhodnutí 
 
 
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, 
jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ust. § 40 odst. 5), 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“),  
 
na základě žádosti společnosti ZEPRIS s.r.o., IČ: 25117947 se sídlem Mezi Vodami 27, 143 20 
Praha 4 zastoupena na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991 se 
sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť (dále jen „žadatel“) podané dne 28.03.2020 ve věci 
zvláštního užívání pozemních komunikací z důvodu provádění stavebních prací – výstavba 
kanalizace a ČOV, rozhodl takto: 
 
na základě předchozího souhlasu vlastníka/správce silnice č. III/2426, tj. Krajská správa a 
údržba silnic (dále jen „KSÚS“) č.j.: 1972/20/KSUS/MHT/KOS ze dne 10.03.2020 a souhlasu 
Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI úo Praha-venkov-východ č. j.: KRPS-56295-1/ČJ-2020-
011506 ze dne 06.03.2020 a podle ust. § 25 odst. (6), písm. c) bod 3. zákona o pozemních 
komunikacích  
 
povoluje zvláštní užívání komunikace 
 
na silnici č. III/2426 ul. Hlavní v k.ú. Větrušice u Klecan z důvodu provádění stavebních prací – 
výstavba kanalizace a ČOV, v rámci realizace stavby: „Větrušice – kanalizace a ČOV“. 
 
Termín provádění prací:  23.03.2020 – 30.09.2021 (max. 10 dní) 
 
Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek: 

1. Uspořádání podzemního vedení bude v souladu s ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. 

2. Budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím souhlasu vlastníka/správce ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace KSÚS č.j.: 1972/20/KSUS/MHT/POL ze dne 
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10.03.2020  a Policie ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ č. j.: KRPS-56295-
1/ČJ-2020-011506 ze dne 06.03.2020. 

3. Stavební práce musí být označeny dopravními značkami. Po celou dobu prací bude 
dopravní značení udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje žadatel o zvláštní 
užívání komunikací na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu prací. 

4. V případě vzniku dopravních komplikací zajistí zhotovitel řízení dopravy za pomoci 
dostatečného počtu pověřených osob, vybavených a označených dle TP 66 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

5. Škody způsobené stavebními pracemi budou neprodleně odstraněny a komunikace 
bude uvedena do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem prací se 
uskuteční na náklad žadatele o zvláštní užívání komunikace. 

6. Po ukončení akce budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné na 
silnici v souvislosti s tímto rozhodnutím. 

7. Zhotovitel stavby bude společnost ZEPRIS s.r.o., IČ: 25117947 se sídlem Mezi Vodami 27, 
143 20 Praha 4 

8. Za organizování a zabezpečení akce a dodržování stanovených podmínek zodpovídá za 
zhotovitele pan Martin Hrdina, T.: 603 195 034. 

9. Žadatel oznámí našemu silničnímu správnímu úřadu přesný termín stavebních prací 5 
dnů před zahájením. 

10. Toto rozhodnutí bude po dobu akce k dispozici na staveništi ke kontrole osobám 
pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích. 

11. Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25 odst. 3 
zákona o pozemních komunikacích, vydané povolení. Nepovolené zvláštní užívání a 
nedodržení podmínek v rozhodnutí je skutkovou podstatou správního deliktu, za který 
bude uložena pokuta. 

12. Vzhledem k tomu, že od 1.11. – 31.3. je období zimní údržby, práce mohou probíhat 
jen za příznivých klimatických podmínek. 

13. Stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 

Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu: 
ZEPRIS s.r.o., IČ: 25117947 se sídlem Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 

 
Odůvodnění 

 
Dne 28.02.2020 obdržel MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště 
Stará Boleslav žádost žadatele o vydání povolení zvláštního užívání pozemních komunikací 
z důvodu provádění stavebních prací a stanovení přechodné úpravy provozu během této 
akce.  
  
Odbor dopravy žádost posoudil dle předložených dokumentů – předchozí souhlas vlastníka 
správce dotčených pozemních komunikací ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlasu Policie 
ČR Krajské ředitelství SK, DI Praha-venkov-východ a situace. 
 
Silniční správní úřad žádosti vyhověl a povolil zvláštní užívání komunikace, neboť byly 
předloženy zákonem požadované náležitosti 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, 150 21 Praha 5 prostřednictvím podání u 
Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará 
Boleslav, Mariánské náměstí 28, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám 
oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále 
zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního 
úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/. 

 
[otisk úředního razítka] 

 
 
 
 
Petra Mašková 
referent odboru dopravy 
 
 
Podle položky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, byl stanoven 
správní poplatek ve výši 100,- Kč a byl uhrazen dne 04.03.2020. 
 
 
Obdrží: 

- ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť; IDDS: 3vsy5y5 
- Obec Větrušice, Vltavská 14, 250 67 Větrušice; IDDS: 4pebqfq 
- Krajská správa a údržba silnic, Středočeský kraj; IDDS: a6ejgmx 

 

Dotčené orgány státní správy: 
- Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ; IDDS: 2dtai5u 
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