Městský úřad Černošice
odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
pracoviště Riegrova 1209, 252 28 Černošice, www.mestocernosice.cz
Spis. ZN.
Č.j.
vyřizuje
Tel./e-mail

výst.:8423/2013/Ko
MUCE 12879/2013 OSU
Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

V Praze dne 10.4.2013

Rozhodnutí
Městský úřad Černošice , OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení uzavírky, kdy dalším účastníkem správního řízení
je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, vydává toto rozhodnutí o uzavírce
žadateli :
Josef Barša ADSUM, Lidická 7, 273 51 Unhošť
IČ : 647 43 608
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.,
p o v o l u j e úplnou uzavírku
komunikace:
v úseku:
z důvodů:
termín:

silnice č. III / 00315
most v Libři
- uzavřený úsek v délce cca 130 m
provádění opravy mostu ev.č. 00315-1
od 15.4.2013 do 31.8.2013

Uzavření úseku platí pro veškerou dopravu v obou jízdních směrech.
a n a ř i z u j e objízdnou trasu pro veškerou dopravu obousměrně:
z Libře po sil. III/00315 směr Radlík dále po sil. II/105 do obce Psáry – dále po sil. III/1051 a
III/00315 zpět Libeř
Vedení pravidelné autobusové dopravy linky PID č. 341
od zahájení provozu dne 15.4.2013 do ukončení provozu dne 31.8.2013:
Spoje ukončené v zast. „Jílové u Prahy,náměstí“:
Do zastávky „Libeř“ po pravidelné trase – vlevo průjezd AO „Libeř“ – vpravo III/1051 směr
Psáry – v Psárech vpravo Kutná – vpravo II/105 směr Jílové do zastávky „Jílové u
Prahy,rozc.Radlík“ a dále po své trase
Spoje začínající v zast. „Jílové u Prahy,náměstí“:
Do zastávky „Jílové u Prahy,rozc.Radlík“ po pravidelné trase – přímo II/105 směr Psáry –
v Psárech vlevo Kutná – vlevo III/1051 směr Libeř – v Libři vlevo III/00315 – vlevo AO „Libeř“
do zastávky „Libeř“ a dále po své trase
Zastávky :

nemění se

Investor : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Zhotovitel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha
1, IČ 27900096
odpovědná osoba : p. Opata
tel. : 606 675 691
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Zhotovitel DZ : Josef Barša ADSUM, Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ 64743608
odpovědná osoba : p. Martin Frolík
tel. : 777 690 022
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
•

Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 30/2001
Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j.
MUCE-12877/2013 OSU a odsouhlasené situace.

•

Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno, případně doplněno. Za
předepsané značení uzavírky odpovídá zhotovitel po celou dobu uzavírky.

•

Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.

Odůvodnění
Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, DI Praha venkov - JIH ze dne
6.3.2013, na základě žádosti firmy Josef Barša ADSUM doložené dne 28.2.2013 z důvodů
realizace stavby rekonstrukce mostu v Libři, a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci
je z veřejného zájmu únosná.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 / 2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu Černošice.
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se
případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.
Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy
komunikací OSÚ
"otisk razítka"

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Josef Barša ADSUM, Lidická č.p. 7, 273 51 Unhošť
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
Na vědomí :
Krajské ředitelství policie středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
Obec Libeř, IDDS: 2xcbmtm
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IČO 70885371, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73
Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS: wmjmahj
ROPID, e-mail

