
OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY  
Silniční správní úřad 
 

Pražská 137 
252 44 Psáry 

Sp. Zn: OU/2003/17 - 2  

 

Vyřizuje: Renáta Sedláková                                  V Psárech dne 7.7.2017 

 

 

Zvláštní užívání části místní komunikace Hlavní v Dolních Jirčanech 

 

 

Rozhodnutí 
 

Silniční správní úřad Obecního úřadu Psáry, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 

odst.5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) obdržel dne 29.6.2017 od žadatele  spol. BES s.r.o., Sukova 625, Benešov, 

IČ 437 92 553, která je na základě plné moci zastoupena spol. Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 

Benešov IČ 264 87 985 žádost o povolení zvláštního užívání části  komunikace Hlavní v úseku 

mezi křižovatkami s ul. Sportovců a Na Výsluní v Dolních Jirčanech v délce  cca 180 m 

v době od 11.7.2017 do 30.8.2017 a to v souvislosti se stavbou nového povrchu komunikace 

vč.  rekonstrukce dešťové kanalizace. Po provedeném řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.  

správní řád,  po předchozím projednání s vlastníkem pozemní komunikace, kterým je obec 

Psáry a  s dotčenými orgány a organizacemi  

 

povoluje  podle § 25 odst. 6 písm. e)  zákona, zvláštní užívání Hlavní v úseku mezi 

křižovatkami s ul. Sportovců a Na Výsluní v Dolních Jirčanech v délce  cca 180 m v době od 

11.7.2017 do 30.8.2017 a to v souvislosti se stavbou nového povrchu komunikace vč.  

rekonstrukce dešťové kanalizace. 

Stavba je povolena za dodržení následujících podmínek: 

 

1.  Na  uvedený úsek komunikace Hlavní nebude umožněn vjezd motorových vozidel v době 

od 11.7. – 30.8.2017 a to z důvodu provádění stavebních prací na komunikaci. 

2. Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je pan Michal Steininger tel. 

602 614 125. 

3. Začátek a konec uzavřeného úseku bude označen přenosnými zábranami a DZ B1 – zákaz 

vjezdu všech vozidel s dodat. cedulkou mimo vozidel stavby a vyznačením objížďky po 

místních komunikacích – Sportovců, Horní, K Ořechovce případně ul. Na Výsluní. 

4. Zvláštní užívání komunikace je schváleno Policií ČR, DI odb. Praha venkov JIH ze dne 

7.7.2017 čj. KRPS-210026-4/ČJ-2017-011406 

 

 

Účastníci řízení: 

Quo s.r.o., Křižíkova 2158, Benešov IČ 264 87 985 

Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44 , IČ: 00241580 



 

 

Odůvodnění 

SSÚ OÚ Psáry obdržel dne 29.6.17 žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Hlavní 

v úseku mezi křižovatkami s ul. Sportovců a Na Výsluní v Dolních Jirčanech v délce  cca 180 

m v době od 11.7.2017 do 30.8.2017 a to v souvislosti se stavbou nového povrchu komunikace 

vč.  rekonstrukce dešťové kanalizace od stavebníka , kterým je spol. BES s.r.o., Sukova 625, 

Benešov, IČ 437 92 553, která je na základě plné moci zastoupena spol. Quo s.r.o., Křižíkova 

2158, Benešov IČ 264 87 985.  

Správní úřad v souladu s § 25 odst. 1) „zákona“ obdržel souhlas jak od vlastníka komunikace, 

kterým je obec Psáry, tak od příslušného oddělení Policie ČR, dopravní inspektorát, 

Masarykovo nám. , Mnichovice.  

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení zvláštního užívání  části  komunikace Hlavní v úseku 

mezi křižovatkami s ul. Sportovců a Na Výsluní v Dolních Jirčanech v délce  cca 180 m v době 

od 11.7.2017 do 30.8.2017 a to v souvislosti se stavbou nového povrchu komunikace vč.  

rekonstrukce dešťové kanalizace  je v souladu s § 25 „zákona“, rozhodl Obecní úřad Psáry jako 

příslušný silniční správní úřad  ve smyslu § 40 odst. 5 písm. b) „zákona“ po projednání žádosti 

tak, jak je 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 

        silniční správní úřad 

 

 

 

 

Účastníci: 

Quo s.r.o., Křižíkova 2158, Benešov IČ 264 87 985 

Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44 , IČ: 00241580 

 

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 

Městská  policie Jesenice, Budějovická 303, Jesenice 

 

 
 

Poplatek: Správní poplatek podle zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění položka 36 písm. a) 

činí 100,- Kč. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


