ODBOR DOPRAVY

PID:

MURAX00KKVWR

MURAX00KKVWR
Spis. zn.:
OD01/65514/2016/Sed
Č.j.:
MURA/65555/2016
Vyřizuje:
Karel Sedláček
Tel.:
313259188
Email:
ksedlacek@murako.cz
V Rakovníku dne: 6.12.2016
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku.

Film United s.r.o.
IČO 24813168
Maltézské náměstí č.p. 479/7
118 00 Praha

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rakovník, 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 "zákon o pozemních
komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 29.9.2016 podala
společnost Film United s.r.o., IČO 24813168, Maltézské náměstí č.p. 479/7, 118 00 Praha (dále jen
"žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 24, §25 odst. 6 písm. c) bod 6 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 odst. 4, § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., § kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
za dodržení stanovených podmínek

I.
úplnou uzavírku a zvláštní užívání silnice č. II/201 v úseku km 40,800-41,300.
Z důvodu: natáčení filmu Britannia.
a/ rozsah a termín uzavírky a zvláštního užívání: (dále jen "uzavírka") úplná uzavírka od 7 – 9.12.2016 a od
12 – 17. 12 2016 vždy v době od 04:00 hodin do 24:00 hodin.
b/ délka uzavírky: 500m
c/ délka objízdné trasy: 22 km.
A nařizuje objížďku po této trase:
Z obce Roztoky po silnici č. II/201 na silnici č. II/20113 do obce Všetaty na silnici č. III/2334. Po silnici
III/2334 z obce Všetaty na silnici č. II/233. Po silnici č. II/233 přes obec Panoší Újezd na křižovatku silnic
II/233 x II/201. Po silnici II/201 do obce Týřovice.
-

Objízdná trasa bude vedena obousměrně.

Pro uzavírku a zvláštní užívání se stanoví tyto podmínky:
1. Označení uzavírky a vyznačení objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle stanovení přechodné
úpravy silničního provozu vydané zdejším odborem dopravy pod Spis. zn.: OD01/52439/2016/Sed.
2. U všech DZ kombinace č. B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel) + E13 (Dodatková tabulka text: MIMO
VOZIDEL FILMU) + Z2 (Zábrana pro označení uzavírky) bude po celou dobu uzavírky přítomna
pořadatelská služba v reflexním oblečení, provedení v souladu s vyhláškou 294/2015, která vždy po
dohodě s odpovědnou osobou zajistí otočení výše uvedeného DZ a bezpečný průjezd vozidel IZS (PČR,
HZS, ZZS) a případně ostatním účastníkům silničního provozu.
3. Po celou dobu trvání uzavírky bude umožněn bezpečný průjezd vozidlům s právem přednostní jízdy (PČR,
HZS, ZZS), linkovým autobusovým spojům a vozidlům která zajišťují zimní údržbu silnice č. II/201.
V omezené míře bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem také ostatním účastníkům silničního provozu,
ovšem pouze po předchozí dohodě s odpovědnou osobou viz. bod 2.
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4. Po ukončení akce bude vozovka uvedena do původního stavu nejpozději do 1.11.2016 do 12:00 hodin.
Organizátor nahlásí správci komunikace KSÚS Kladno jakékoli škody, které vzniknou na výše uvedené
silnici nebo na silničním příslušenství v důsledku pořádání akce a následně na své náklady zajistí jejich
okamžité odstranění.
5. Na výše uvedených silnicích nebudou prováděny žádné barevné nástřiky.
6. Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá: Film United s.r.o., IČO 24813168, Maltézské náměstí
č.p. 479/7, 118 00 Praha, p. Filip Doruška, tel. 602 286 264.
7. Ukončení uzavírky a zvl. užívání bude oznámeno na Městský úřad Rakovník, odbor dopravy.
8. Případné úpravy pozemních komunikací, po kterých bude vedena objížďka, provede a náhradu následných
škod na nich uhradí žadatel o uzavírku.
9. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Rakovník, odbor
dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní
značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Film United s.r.o., IČO 24813168, Maltézské náměstí č.p. 479/7, 118 00 Praha.
Uzavírka se nedotkne provozu veřejné linkové osobní dopravy. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průjezd
uzavřeným úsekem autobusovým spojům v souladu s bodem 2 a 3 podmínek tohoto rozhodnutí.

II.
Dle ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn,
se odnímá

odkladný účinek odvolání

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 28.11.2016 žádost o povolení uzavírky silnice č. II/201 v km 40,800-41,300
z důvodu natáčení filmu „Britania“. Vzhledem k šířkovým parametrům silnice, bezpečnosti všech účastníků
silničního provozu a okolním podmínkám, nelze během natáčení zajistit obecné užívání dotčeného úseku silnice
pro všechny účastníky silničního provozu, bez toho aniž by byla povolena úplná uzavírky výše uvedeného
úseku silnice č. II/201.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a na základě souhlasu majetkového správce
silnic II. III. tříd na okrese Rakovník, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje vyjádření příslušného
orgánu Policie České republiky k uzavírce a přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích pro tuto
uzavírku podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku komunikace za
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Rakovník,
Dukelských hrdinů č.p. 2319, 269 33 Rakovník
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, Zborovská č.p.
81/11, 150 00 Praha
Obec Hřebečníky, Hřebečníky 36, 270 41 Hřebečníky
Obec Panoší Újezd, Panoší Újezd 6, 270 21 Panoší Újezd
Obec Všetaty, Všetaty 81, 270 21 Všetaty
Obec Nezabudice, Nezabudice 68, 270 23 Nezabudice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
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Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u odboru dopravy Městského úřadu Rakovník. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. Proti
vyloučení odkladného účinku rozhodnutí se v souladu s ust. § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt podle
§ 42a odst. 1 písm. a) pro fyzické osoby nebo podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích
pro právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
otisk úředního razítka
Karel Sedláček, v.r.
referent silničního hospodářství
Vyřizuje a za správnost odpovídá oprávněná úřední osoba:
Karel Sedláček, referent silničního hospodářství
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky
36 písm. a) ve výši 100 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
Účastníci řízení:
Film United s.r.o., IDDS: brczaqw
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Rakovník, IDDS:
2dtai5u
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, IDDS: a6ejgmx
Obec Hřebečníky, IDDS: 2dqavgx
Obec Panoší Újezd, IDDS: g4kajja
Obec Všetaty, IDDS: mp9bagq
Obec Nezabudice, IDDS: 4fwa74y
Na vědomí:
Autobusová doprava Kohout s.r.o., IDDS: nqepghg
ANEXIA s.r.o., IDDS: hatie2d
HZS Středočeského kraje, stanice Rakovník, IDDS: q5whqfb
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Záchranná služba (ARO), IDDS: wmjmahj
PRIVAMED Healthia s.r.o., IDDS: avmusfr
ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsy5y5
Obec Skryje č.p. 15, 270 42
Obec Roztoky č.p. 128, 270 23

