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Městský úřad Černošice ‚ odbor stavební úřad — odděleni dopravy a správy komunikací, jako
silniční správní úřad příslušný podle ~ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1 997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení částečné uzavírky, podané dne
14.10.2015, kdy dalším účastníkem správního řízení je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, přísp. organizace, vydává toto rozhodnuti žadateli :

3K značky s.r.o., IČO 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Řičany

podle ustanovení ~ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisu., po volu‘ e

úplnou uzavírku mezi obcemi Libeř - Psán‘ :
komunikace: sil, lIl/l 051
z důvodů: oprava povrchu vozovky
v úseku : od křiž. se sil. 111/00315 na konec k.ú. Libeř (cca 1,4km směr Psáry)
v termínu: od 19.1 0.2015 do 30.1 0.2015

a nařizuie

obiízdnou trasu obousměrně:
z Libře po sil. 111/00315 směr Jílové u Prahy — Radlik —dále po sil. 11/105 do Psár a opačně

Investor: Krajská správa a údržba sUn/c Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5

Zhotovitel : Porr .a.s, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, iČ 43005560
odpovědná osoba: p. Zdeněk Kupta
telefon: 602 239 025

Zhotovitel DZ : 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519,251 01 Říčany
odpovědná osoba: p. Martin Buriánek
telefon: 737010000

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 označováni pracovních míst na pozemních
komunikacích Č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na
komunikacích čj. MUCE 57404/2015 OSU ze dne 15.10.2015 a odsouhlasené situace.

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

. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení
dle nového dopravního režimu a bude informovat OSU-OD MěU Černošice.
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. Stavba umožní rezidentům v nezbytně možné míře příjezd k nemovitostem v uzavírce.

. Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel. . .

. Odůvodnění .

Žadatel podal dne 14.10.2015 žádost o povolení uzavírky sil. 111/1051 z důvodů opravy povrchu
vozovky.
Silniční správní úřad žádost podle ~ 39 odst. 1 a? vyhlášky č. 104/1 997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacíóh, posoudil a po projednání podle ~ 24 ) zákona č. 13/1 997
Sb., o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České
republiky, Dl Praha venkov - JIH ze dne 9.10.2015 čj. KRPS-339290/ČJ-2015-011406 povolil,
z důvodů nutného dopravního opatření pro realizaci uvedené stavby v obci Libeř, uzavírku
silnice za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučeni .

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu
Cernošice, odbor stavebnĺ úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00
Praha 2, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolánĺ proti tomuto rozhodnutí nemá podle
~ 24 odst. •4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
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.

Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako
přestupek podle ~ 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů pro
fyzické osoby nebo podle ~ 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, pro
právnické osoby s možností sankce až do výše 50Q.000,- Kč.

. Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy

komunikací OSU .

“otisk razítka“

Poplatek: .

Spr~vní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží: . .

účastníci .

3k značky s.r.o., IDDS: 7qpdp9i .

Krajská správa a údržba silnid Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx

na vědomi: .

Obec Libeř, IDDS: 2xcbmtm
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dl Praha venkov-JIH, IDDS: 2dtaisu
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73
Uzemní střpdisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS: wmjmahj .


