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Městský úřad Cernošice
odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podska|ská19
oracoviště
12000 Praha2
Spis.ZN.
Č'j..
vyřizuje:
tel./e-mail:

výst.:65326/2014lKo
MUoE 65346/2014
osu
.|9,
o|ga Kopřivová,Podska|ská Praha2
221 982394/olga.koprivova@mestocernosice.cz

Y Prazedne 25.11.2014

H o.z'il o.'d u !.í
Výroková část :
jako
MěstskýúřadČernošice
dopravya správy komunikací,
, odborstavebníúřad- oddě|ení
podle$ 40 odst.4 písm.a) zákonac. 13/1997Sb.,o pozemních
si|ničnísprávní
úřadpříslušný
předpisů,
přezkouma|
ve zněnípozdějších
komunikacích,
ve správním
řízení
žádosto povo|ení
částečné
uzavírky
, kterédne 25.11.2014poda|:
sTRlx Chomutova.s.,Ico 27274535,28.října1o81/19,43o 01 Chomutov
(dále jen žadate|),
a na zák|adětohotopřezkoumánípod|e$ 24 zákona č. 1311997Sb., o
pozemních
předpisŮ.,
komunikacích,
ve zněnípozdějších
:
M.igŽadateli
čás|eěnou uzavírku :
komunikace:
v úseku:
z důvodů:
termín:

si|niceč.|l /102
u Vransképřehrady
sanaceska|nadsi|'|l/102
od 1,12.2014 do 30'4.2015

V úseku stavby cca v délce 250m bude doprava vedena jedním jízdnímpruhem, řízena
světel ným sig nal izačn ímzař ízením,
lnvestor : Středočeskýkraj,Zborovská 11,Praha 5
Zhotovite|: STRlX Chomutov,a.s',28.října1081/19,
Chomutov
odpovědná osoba : Mgr' PavelTichý
telefon : 603 574 140
Toto rozhodnutíse vydává za podmínek:
.

.

provedení,
DopravnÍ
značení
bude provedenov ref|exním
dle vyh|áŠky
MDS č.3o/2oo1
Sb', v souladu se Zásadami pro označovánípracovníchmíst na pozemních
komunikacích
č. TP 66 ČSN 018o2o,d|e stanovenípřechodnéúpravyprovozuna
komunikacích
č.j'MUcE 6533712014
oSU a odsouh|asené
situace.
Při přerušeníprácí z důvodůnepřízniuýchk|imatickýchpodmínek,na dobu nezbytně
provozv úsekudotěeném
nutnou,budedopravníomezení
odstraněnoa si|niění
stavbou
pruzích.
bude po dobu přeruŠení
stavbyZajištěnv oboujízdních

.

Systémnastavenísvěte|nésignalizacebude v sou|adus podmínkamidojednanými
s investorem
stavbya Po|icií
ČR,DI Prahavenkov-Západdne1B'11'2O14.

.

Po ce|oudobu uzavírkybude dopravníznačeníkontro|ováno,
případnědoplněno'Za
předepsané
značení
odpovídázhotovite|po ce|oudobuakce.

.

Žadate|v případěpřerušeníči časového
zkráceníprací zajistíúpravudopravního
značení
a zařízení d|e novéhodooravního
reŽimua bude inÍormovat
osu- oD MěU
Černošice.
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Za průběhUzavírky
zodpovídázhotovite|.
odůvodnění

Žadate|poda|dne 25,11'2014
žádosto povo|eníčástečné
uzavírky
sil. ||/102.
SiIniční
spráVní
úřadžádostpod|e$ 39 odst.1 a 2 vyh|ášky
č' 104l1997Sb., kterouse provádí
zákon o pozemníchkomunikacích,
posoudi|a po projednání
pod|e$ 24 ) zákona Ó. 1311997
Sb., o pozemníchkomunikacích
a na zák|adě souh|asupříslušného
orgánu Po|icieČeské
repub|iky,
D| Prahavenkov- Západ č.j.KRPS-398126-21CJ-2014-011606-K|
ze dne 1B'11.2014
povo|i|,
z důvodů
nutnéhodopravního
opatřenípro rea|izacisanace ska|níhomasivunad si|.
||l102'částečnou
uzavírku
si|niceza podmínek
stanovených
ve výrokutohotorozhodnutí.
Poučení
Protitomutorozhodnutílze podatodvo|ání
pod|eustanovení$B1 a $ 83 zákona č.5oo l 2Oo4
Sb., správní řád' ve zněnípozdějších
předpisů,do 15 dnůode dne doručení
ke Krajskému
Úřadu Středočeského
kraje,a to podáním prostřednictvím
odborudopravyMěstskéhoúřadu
ČernoŠice.
odvoláním|ze napadnoutvýrokovoučást rozhodnutí,
jednotlivývýrok nebo jeho ved|ejŠí
ustanovení.
je nepřípustné.
odvo|áníjen protiodůvodnění
rozhodnutí
Vsou|adu s $ 24 odst. 4 zákona č. 13/1997sb., o pozemníchkomunikacích,
vy|učuje
se
případnému
podle$ 85 odst.2 zákona50012004
odvo|ání
Sb', správnířád, odk|adný
účinek.
Protitomutorozhodnutí
o vy|oučení
odkladného
účinku
odvo|áníse
ne|zeodvo|at.

o|ga Kopřivováv.r'
referentoddě|enídopravy
a správy
komunikacíoSU
''otiskrazítka''
Poplatek:
Správnípoplatekpod|ezákonač,63412004
Sb.,o správníchpop|atcích
se nevyměřuje.
obdrží:
účastníci
STRIXChomutova.s.,IDDS:ay5ggwT
KrajskásprávaaÚdržbasi|nicStředočeského
kraje,přísp'org.,IDDS:a6ejgmx
na vědomí:
Krajskéředite|ství
Po|iciestředočeského
kraje,IDDS:2dtaiSu
Uzemnístřediskozáchranné
s|uŽbyStředoč.
kraje,IDDS:wmjmahj
Hasičskýzáchran, |DDS:dz4aa73
Ropid' Rytířská406110,
Praha 1 (e-mai|)
Obec Davle,IDDS:aeybpnS
obec Měchenice,
IDDS:gt2aspx
Obec Hvozdnice,IDDS:mnpatcS
Obec Bojanovice,
IDDS:bxqakgT
obec Br-atřínov,
IDDS:dxgajiv
MěstysŠrĚcHovtCr, IDbS:istbbbm
obec Hradištko,
IDDS:fxtbd3h
Obec Slapy,IDDS:hrfbxt6
Středočeský
kraj,IDDS:keebyyÍ

