
 

   

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací 
pracoviště Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:23608/2021/Kou V Praze dne 11.3.2021 
Č.j.: MUCE 29176/2021 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Karla Koupá, kancelář č. dv. 110 
222 982 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz 

 

R o z h o d n u t í 

Městský úřad Černošice , odbor stavební úřad – 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 úplné a částečné uzavírky 
komunikace, vydává toto  rozhodnutí žadateli :   

IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno 

v zastoupení na základě plné moci 

Třícestné semafory s.r.o., IČ 05221684, U Luhu 220/14, 635 00 Brno 

v zastoupení na základě plné moci 

3K značky s.r.o., IČO 25056271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany 
  
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů,  se povoluje  částečná a úplná uzavírka v obci Psáry  

komunikace:   silnice č. II/105 ul. Jílovská  - částečná uzavírka     

v úseku:       v místě křížení s ul.Pražská a Kutná                                              

z důvodů:    výstavba okružní křižovatky 

V termínu:         od   1.4.2021   do    30.6.2021    
 

Doprava bude při částečné uzavírce řízena světelným signalizačním zařízením (SSZ). 

 

komunikace:   silnice č. II/105 ul. Pražská  - úplná uzavírka   

v úseku:       od křížení s  ul. Jílovská a Kutná k budově OÚ Psáry                                              

z důvodů:    výstavba kanalizace a oprava komunikace Psáry – II.etapa 

V termínu:         od   1.4.2021   do    30.6.2021    

 

Objízdná trasa pro úplnou uzavírku pro veškerou dopravu obousměrně se nařizuje: 

Z Psáry Štědřík po II/105  Dolní Jirčany – Jesenice – dále po II/603 Horní Jirčany  – Sulice -
III/00315 Jílové u Prahy – Radlík na II/105 směr Psáry / Jílové u Prahy a opačně 

Pro residenty v obci Psáry bude vedena objízdná trasa po místních komunikacích. 
  

 Vedení pravidelné autobusové dopravy: 
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DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK 
V OKOLÍ PSÁR PRO LINKY PID 
332, X332, 334 A 956 

 

VEDENÍ TRASY: linka 332 a 956 
obousměrně: 

Do Jesenice po své trase – přímo II/603 – z OK vpravo novým obchvatem – vlevo II/101 – vlevo 

III/10114 – vlevo III/00315 – vlevo III/1051 – vpravo II/105 směr Jílové u Phy a dále po svých 

trasách. 

VEDENÍ TRASY: linka X332 
obousměrně: 

Z výstupní zastávky „Jesenice“ obrat přímo II/603 – vlevo Na Spojce – vlevo Zbraslavská – 

vpravo II/603 do nástupní zastávky „Jesenice“ – přímo II/603 – vpravo II/105 do výstupní 

zastávky „Psáry,Štědřík“. Obrat ve Psárech bude místními komunikacemi v okolí sběrného 

dvora bez nutnosti couvání autobusu. 

VEDENÍ TRASY: linka 334 
obousměrně: 

Linka je zkrácena do zastávky „Psáry,Štědřík“ – obrat stejně s linkou X332 a zpět směr 

Smíchovské nádraží po své trase. 

ZASTÁVKY 
ruší se: 

na lince 332:  

Psáry,Dolní Jirčany – obousměrně 

Psáry,Štedřík – obousměrně 

 

na lince 334:  

Psáry – obousměrně 

 

zřizuje se: 

na lince X332: 

Jesenice 

nástupní – v trvalé zastávce linky 332 směr Jílové 

výstupní – v trvalé zastávce linky 332 směr Pha 

Psáry,Dolní Jirčany – obousměrně v trvalé zastávce linky 332 
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Psáry,Štedřík 

nástupní – přímo na II/105 naproti výstupní 

 výstupní – v trvalé zastávce linky 332 směr Jílové 

 

přemísťuje se: 

na lince 332:  

Psáry – obousměrně do ulice Kutná k mostu nad Zahořanským potokem 

 

na lince 334:  

Psáry,Štědřík – směr Smíchovské nádraží – na II/105 naproti výstupní 

 

na lince 341: 

Jesenice – výstupní se přemísťuje do stávající nástupní zastávky X332 do Psár a 

manipulační vpřed o cca 35 metrů do stávajícího sloupku občasné manipulační zastávky – viz 

mapa 

 

na lince 428: 

Jesenice – výstupní a manipulační – při jízdě z Osnice vlevo z ul. Budějovické do ul. 

Zbraslavská – vpravo Na Spojce – vpravo Budějovická (výstupní a manipulační je hned po 

odbočení z ul. Na Spojce ve stávající výstupní zastávce linky 341 – viz mapa) 

 

Dotčené autobusové linky ostatních dopravců: 

nejsou 

Investor :   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.                                    
odpovědná osoba:    Ing. Petr Nádvorník    tel.:  725 890 866 

Zhotovitel :  IMOS Brno, a.s.                                                                                                     
odpovědná osoba: Jaromír Petrlík  tel.: 731 548 421    

 

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 

• Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem, dle vyhlášky 
MDS č. 294/2015 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 29116/2021 OSU vydané Opatřením obecné 
povahy č. 49/2021 a odsouhlasených situací DIO.  

• Po celou dobu úplné a částečné uzavírky budou pracovní místa řádně označena a 
zabezpečena z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní 
značení, bude kontrolováno, případně doplněno. Za předepsané značení odpovídá 
zhotovitel  po celou dobu uzavírek.  

• Zhotovitel je povinen po celou dobu uzavírek zabezpečit přístup majitelům či uživatelům 
přilehlých nemovitostí dotčených v úseku stavby a dle možností stavby zajistit příjezd 
vozidel IZS k dotčeným nemovitostem. 

• Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech 
mimo místa s dopravním opatřením.  



Č.j. MUCE 29176/2021 OSU str. 4 

 
• Budou dodrženy podmínky správce komunikace Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje, p.o. dané vyjádřením ze dne 24.2.2021 zn. 
1488/21/KSUS/KLT/JRC a ze dne 25.2.2021 zn. č.j. 1415 /21/KSÚS/KHT/PIC. 

• Po ukončení objízdné trasy bude investorem stavby Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje provedena oprava povrchu objízdné trasy  odpovídající  stavu před 
jejím zahájením, a to již v červnu  2020, kdy byla stavba zahájena I. etapou stavby. 

• Při akci bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejich 
součástí a příslušenství. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen 
poškození oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, a bezodkladně s nimi 
projednat způsob odstranění poškození, dále zajistí úklid na komunikacích, na něž se 
vztahuje toto rozhodnutí. 

• Žadatel v  případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení   
dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ - oddělení dopravy a správy 
komunikací MěÚ Černošice.  

• Za průběh úplné a částečné uzavírky zodpovídá zhotovitel.  
• Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, 

oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo 
pozměnit. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

3K značky s.r.o.,  Jiráskova 1519, 251 01 Říčany 
 

Odůvodnění 
 

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 
26.2.2021 žádost o povolení částečné a úplné uzavírky sil.  II/105 v Psárech  z důvodů 
realizace stavby „Výstavba kanalizace a oprava komunikace Psáry“ a „Výstavba okružní 
křižovatky.“ Stavba II.etapy navazuje na I. etapu realizovanou v roce 2020, kdy byla uzavírka 
povolena rozhodnutím spis.zn. výst.: 34993/2020/Kou, č.j. MUCE 36904/2020 OSU ze dne 
10.6.2020 ve znění následujících změn. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních 
komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, povolil částečnou a úplnou uzavírku komunikace sil. II/105 za podmínek 
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání 
tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas OÚ Psáry ze dne 26.2.2021, Policie ČR, DI 
Praha venkov – JIH ze dne 23.2.2021 č.j. KRPS-41161-1/ČJ-2021-011406, MěÚ Říčany, odbor 
správních agend  a dopravy ze dne 24.2.2021, správce komunikace KSÚS Středočeského kraje 
p.o. oblast Kladno ze dne 24.2.2021 zn. 1488/21/KSUS/KLT/JRC a oblast Kutná Hora ze dne 
25.2.2021 zn. č.j. 1415 /21/KSÚS/KHT/PIC.  

 
Účastníci řízení - další dotčené orgány státní správy: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
Město Jesenice, Město Říčany, Obec Psáry, Obec Sulice 

 

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 stavební úřad, oddělení 
dopravy a správy komunikací, 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. 
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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 opravňuje správní orgán 
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 

 

 

 
Bc. Bohumila Minaříková 

vedoucí oddělení dopravy OSU  
 Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

 
               

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 

Obdrží :  

Účastníci  

3K značky s.r.o., IDDS: 7qpdp9i 
 sídlo: Jiráskova č.p. 1519/8, 251 01  Říčany u Prahy  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
OBEC PSÁRY, IDDS: rvhbuxe 
 sídlo: Pražská č.p. 137, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
 
Dotčené správní úřady : 
Město Jesenice, IDDS: 3nzb42m 
 sídlo: Budějovická č.p. 303, 252 42  Jesenice u Prahy  
Město Říčany, IDDS: skjbfwd 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 53/40, 251 01  Říčany u Prahy 
OBEC SULICE, IDDS: xacapvx 
 sídlo: Sulická č.p. 155, Sulice, 251 68  Kamenice 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-JIH, DI, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64  Mnichovice 
 
Na vědomí : 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n 
 sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj 
 sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01  Kladno 1 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Obec Libeř, IDDS: 2xcbmtm 
 sídlo: Libeř č.p. 35, 252 41  Dolní Břežany 
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