Městský úřad Černošice
Odbor dopravy
Pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Josef Barša ADSUM
Lidická 7
273 51 Unhošť
Oprávněná úřední osoba: Kopřivová
tel.: 221982394, fax: 221982480, e-mail: olga.koprivova@mestocernosice.cz
naše č.j.: MEUC-026536/2011/D-Ko
V Praze dne: 13.5.2011

Rozhodnutí
Městský úřad Černošice , odbor dopravy, 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 zvláštního užívání komunikace, podané dne 3.5.2011, kdy dalším
účastníkem správního řízení je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje vydává
toto rozhodnutí 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., povoluje částečnou uzavírku komunikace v Měchenicích
komunikace:
v úseku:
z důvodů:

silnice č. II / 102
mezi křižovatkami se sil. II/1021 a III/1021a (průtah Měchenicemi)
oprava komunikace

termín:

od 17.5.2011 do 20.5.2011

v průběhu prací bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh silnice II/102 17.-18.5.2011
bude probíhat frézování vozovky vždy v jednom pruhu 19.-20.5.2001
pokládka živičného povrchu vždy v jednom pruhu
práce budou zahájeny dne 17.5. v 8.00 hod
Veškerá silniční doprava, včetně veřejné autobusové, bude vedena ve směru na Prahu vždy
v jednom jízdním pruhu po sil. II/102, ve směru z Prahy ul. Hlavní v Měchenicích (sil.
III/1021 a III/1021a) na sil. II/102.
Vedení pravidelné autobusové dopravy linky PID č. 314, 338, 361, 390 :
zastávky ve směru z Prahy:
přemisťují se :

„Měchenice, rozc. k žel. stanici“
do ul. Hlavní -sil. III/1021 do pravidelné nástupní zastávky l. „444
„Měchenice“
do ul. Hlavní – sil. III/1021 do pravidelné zastávky l. 444 „Měchenice,
samoobsluha“
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Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Zhotovitel : Pozemní komunikace Bohemia, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ
27900096
odpovědná osoba: p. Šilhavý
telefon : 724 280 315
Zhotovitel DZ : Josef Barša ADSUM, Lidická 7, 273 51 Unhošť
odpovědný pracovník : p. Martin Frolík
telefon : 777 690 022
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
•

Dopravní značení v reflexním provedení dle Změny 1 ČSN 018020 bude provedeno
dle stanovení č.j. MEUC-026536-1/2011/D-Ko a odsouhlasené situace.

•

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

•

Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a
zařízení dle nového dopravního režimu. zd vozidel záchranného integrovaného s

•

Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.

Odůvodnění
Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, DI Praha venkov – JIH ze dne
11.5.2011 , na základě žádosti firmy Josef Barša ADSUM doložené dne 3.5.2011 z důvodů
opravy komunikace, 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.
Olga Kopřivová
referent oddělení dopravy a správy
komunikací
otisk úředního razítka
Obdrží :
Doručuje se účastníkům řízení:
žadatel , IDDS
Krajská správa a údržba silnic Středoč. kraje, IDDS
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Na vědomí :
Policie ČR, DI Praha venkov – JIH, IDDS
ROPID
Obec Měchenice, IDDS
Městys Davle, IDDS
Městys Štěchovice, IDDS
Obec Petrov, IDDS
Obec Slapy, IDDS
Obec Buš, IDDS
Obec Hvozdnice, IDDS
Obec Bojanovice, IDDS
Obec Bratřínov, IDDS
HZS Středoč. kraje, IDDS
Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS
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