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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D    N E R A T O V I C E 
odbor správních činností a dopravy 
Kojetická 1028, 277  11 Neratovice 

 
Spis. zn.: MěÚN/042273/2020 Červenka Bohumil-BČ, s r.o.  

IČ: 27256464 
U Luk 666 

277 11 Neratovice 
ID DS: chgxf5d 

Č.j.: MěÚN/043919/2020 
Vyřizuje: Ing. Olga Hrabalová 
Tel: 
E-mail: 

315 650 473 
olga.hrabalova@neratovice.cz  

 
Neratovice dne 1. 6. 2020 

Počet listů: 2 
Přílohy (počet stran): 1/4 – Situace 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Výroková část: 

Městský úřad Neratovice – odbor správních činností a dopravy, jako věcně i místně příslušný 

silniční správní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon 

o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání pozemních 

komunikací podle § 25 odst. 1, kterou podala společnost Červenka Bohumil-BČ, s r.o., IČ: 27256464, 

U Luk 666, 277 11 Neratovice (dále jen: „žadatel“), žádosti vyhovuje a  

  

zvláštní užívání pozemní komunikace – „Neratovice – rekonstrukce komunikace Ed. 
Urxe“ obec Neratovice (535087), k.ú. Neratovice (703567) 

 pro provádění stavebních prací  
 

(podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, silničního zákona) 

 

p o v o l u j e   s   p o d m í n k a m i. 

 

Zvláštní užívání se povoluje v tomto rozsahu a za těchto podmínek:  

1. Dotčená pozemní komunikace: místní komunikace - ul. Ed. Urxe, ul. J.K. Tyla, ul. Alšova a ul. Za 
Jednotou, p.č. 120/7, p.č. 121/1, p.č. 130/1, p.č. 132/1 a p.č. 154/1, obec Neratovice (535087), k.ú. 
Neratovice (703567) 

2. Důvod pro zvláštní užívání komunikace: Rekonstrukce komunikace Ed. Urxe, obec Neratovice 
(535087), k.ú. Neratovice (703567) 

3. Termín zvláštního užívání: od nabytí právní moci do 30.11.2020 

4. Odpovědná osoba:  Červenka Bohumil-BČ, s r.o., IČ: 27256464, U Luk 666, 277 11 Neratovice p. 
Jan Červenka, tel. 777 715 165, e-mail: cervenka@bcervenka.cz 

5. Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhl. Č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v reflexním 
provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. 

6. Zhotovitel stavby zajistí bezpečný přístup k okolním nemovitostem. 

7. Žádnou činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména 
chodců a cyklistů. 

8. Stavební práce a případné výkopy musí být zabezpečeny proti pádu chodců oddělením pěšího 
provozu např. mobilním zábradlím.  

9. Stavební činností nesmí dojít k znečištění místní pozemní komunikace. 

10. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. 

11. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení a v případě ztráty, odcizení, popř. 
poškození, bude nahrazeno novým. 

12. Pokud bude dopravní situace vyžadovat, vydá v průběhu stavby zdejší silniční správní orgán další 
podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
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Odůvodnění: 

  
Žadatel doručil na zdejší odbor správních činností a dopravy žádost o povolení zvláštního užívání 

místních komunikací - ul. Ed. Urxe, ul. J.K. Tyla, ul. Alšova a ul. Za Jednotou, obec Neratovice 
(535087), k.ú. Neratovice (703567) z důvodu rekonstrukce komunikace Ed. Urxe v obci Neratovice.  

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace z důvodu podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. Zdejší úřad stanovil přechodnou úpravu provozu 
a omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením úplné uzavírky, pod jejíž ochranou 
mohou stavební práce při zvláštním užívání komunikace proběhnout. 

K žádosti bylo doloženo: 

 Částečná projektová dokumentace 

 Stanovisko příslušného orgánu policie ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a k přechodné 

úpravě provozu na pozemní komunikaci č.j.: KRPS-723-125/ČJ-2020-010606 ze dne 22. května 

2020 s podmínkami.  

 Souhlasné vyjádření MěÚ Neratovice - OSM, ze dne 19.5.2020 
 

 

Silniční správní úřad po posouzení, povolil zvláštní užívání pozemních komunikací, jak uvedeno 
ve výroku rozhodnutí, neboť byly doloženy požadované náležitosti 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, 150 21 Praha 5 - Smíchov, prostřednictvím podání u Městského 

úřadu Neratovice, odboru správních činností a dopravy, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice. 

 

 
 
 
 
 
Za správnost: 

Ing. Olga Hrabalová 

referent odboru správních činností a dopravy 

 

 „otisk úředního razítka“ 

  

 

  Bc. Ludvík GOTTFRIED 
        vedoucí odboru správních činností a dopravy 

         oprávněná úřední osoba 
 

„podepsáno elektronickým podpisem“ 

 
  
Příloha: Obec Neratovice – rekonstrukce místní komunikace Ed. Urxe 
 
  
Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, položky 36 písm. a), ve výši 500Kč, byl dne 27.5.2020 uhrazen pod HP2K20000915. 
 
 

Doručuje se: 
 

Červenka Bohumil-BČ, s r.o., U Luk 666, 277 11 Neratovice, ID DS: chgxf5d 
Městský úřad Neratovice, OSM, k rukám p. J. Belázovi 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01 Mělník, k rukám vrchní 
inspektorce nprap. L. Adamcové,  IS DS: 2dtai5u – na vědomí 
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Práva na odvolání se vzdali: 

 

 
 

Červenka Bohumil-BČ, s r.o., IČ: 27256464 

 

 

 

 

Město Neratovice 
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Příloha k č.j.:MěÚN/043919/2020 

 

Obec Neratovice – rekonstrukce místní komunikace Ed. Urxe  
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