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Silniční správní úřad

Pražská 137
252 44 Psáry

Sp. Zn: OU/01532/12

Vyřizuje: Renáta Sedlákova V Psárech dne 28.5.2012

Uzavírka úseku účelové komunikace Pod Strání v Psárech

Rozhodnutí

Silniční správní úřad Obecního úřadu Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle ~ 40
odst.5 písm. c)zák. Č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) po předchozím projednání s vlastníkem pozemní komunikace dle * 24
odst. 2 písm a) „zákona“, s obcí Psáry, na jejímž zastavěném území má být povolena částečná
uzavírka nebo nařízena objížďka podle ~ 24 odst. 2 písm. b) „zákona“, s dotčenými orgány a
organizacemi, v souladu s ~ 24 „zákona“

povoluje uzavírku

na základě žádosti Obce Psáry, pražska 137, Psáry iČ: 00241580 ‚ z důvodu opravy
povrchu komunikace Pod Strání v Psárech na pozemku par.č. 655 v kú Dolní Jirčany a par.č.
1063, 1061/1 v kú Psáry v délce cca 480 m mezi če. 351 a 38v doběod 4. —25.6.2012

a nařizuje objížďku

1) ul. Pod Vápenkou, A. Šimka, kolem pozemku par.č. 1044/1 v kú Psáry
2) účelovou komunikací na pozemku par.č.1060 ze sil. 11/003 15 od Sulic

za dodrženi následujících podmínek:

1. Popis uzavřeného úseku:
Pro veškerou dopravu úsek komunikace ul. Pod Strání v Psárech na pozemku par.č. 655
v kú Dolní Jirčany a par.č. 1063, 1061/1 v kú Psáry v délce cca 480 m mezi če. 351 a 38
vdoběod4.—25.6.2ol2vdoběod8do I6hod.
Ve dnech 13. a 14.6. a 20. a 21.6.12 bude opravovaný úsek v důsledku pokládky
cementové stabilizace a asfaltového nástřiku uzavřen po celých 48 hod, pro veškerou
dopravu. Termín úplné uzavírky na dobu 2 x 2 dny může být po dohodě s obcí Psáry
v případě nepříznivých klimatických podmínek změněn.

2. Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je Renáta Sedláková tel.
602754834.

3. Označení uzavírky dopravními značkami a zařízeními bude zajištěno realizátorem stavby
firmou Lesopol spol. s.r.o., K Řeporyjím 29, Praha 5 na vlastní náklady.



4. Firma Lesopol spol. s.r.o. odpovídá za stav dopravního značení Po celou dobu trvání
uzavírky.

5. Po dobu uzavírky bude umožněn vjezd vozidlům zdravotní služby ‚ policie a požární
ochrany na dotčený úsek komunikace.

6. Na uzavírku komunikace byl vydán dne 23.5.2012 souhlas Policií ČR, dopravním
inspektorátem, Mnichovice pod čj. KRPS-170131-3/ČJ-2012-0l 1406.

Účastníci řízení:
firmy Lesopol spol. s.r.o., K Řeporyjím 29, Praha 5
Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 25244, iČ: 00241580

Odůvodnění
Vzhledem k tornu, že žádost o povoleni omezení obecného užívání části účelové komunikace
— ul. Pod Stráni v Psárech v délce cca 480 m mezi če. 351 a 38 jev souladu s ~ 24 „zákona1‘,
rozhodl Obecní úřad Psáry jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu ~ 40 odst. 5 písm.
c) „zákona“ po projednání žádosti tak,jakje ve výroku uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ust. * 81 a * 83 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne doručení k Odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (* 24, odst. 4 „zákona“).

Renáta Sedláková
silnič právní

Účastnici:
Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 25244, iČ: 00241580
Lesopol spol. s.r.o., K Řeporyjím 29, Praha 5

Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno 272 01, iČ: 708
85 371
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 272 01,
iČ: 75030926
Policie ČR, dopravní inspektorát, Masarykovo nám 708, Mnichovice


