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Jiráskova 1519
251 01 Říčany

V Říčanech dne: 15.8.2019

ROZHODNUTÍ
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
silnic II. a III. třídy podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jenom zákon o pozemních komunikacích) a souhlasu Policie ČR DI Praha venkov - JIH
ze dne 2.8.2019, souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 8.8.2019 č.j.
5837/19/KSUS/KHT/PIC, souhlasu obce Babice, obce Mukařov, vyjádření města Říčany, rozhodl podle ust. § 24
zákona o pozemních komunikacích takto:
Na základě žádosti žadatele - 3K Značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 250 56 271 se

povoluje
úplná uzavírka silnice č. III/1011 od křižovatky komunikace I/2 po obec Strašín z důvodu opravy povrchu
komunikace.
Údaje o uzavírce:
úsek uzavírky:
důvod uzavírky:
termín uzavírky:
investor:
IČ:
zhotovitel:
IČ:
odpovědný pracovník:
stanovená trasa objížďky:

silnice č. III/1011 od I/2 po obec Strašín
oprava komunikace
21.8.2019 – 30.8.2019
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
000 66 001
3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
250 56 271
Martin Buriánek, tel.: 737 010 000
I/2 Mukařov - II/113 – III/11313 Babice – III/10176, III/10174 Strašín - objízdná
trasa je určena pro oba směry.
pravidelná autobusová doprava: dle dopravního opatření zn. 0589/19/VE
Uzavírka se povoluje za dodržení těchto podmínek:
1.

Uzavírka bude řádně označena dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemi v souladu se
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
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2.
3.
4.
5.

V Říčanech dne: 15.8.2019

Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního značení a za jeho
údržbu.
Přechodná úprava silničního provozu byla stanovena Odborem správních agend a dopravy Městského
úřadu v Říčanech pod č.j. 15256458/2019-MURI/OSAD, č. ev. 274835/2019 ze dne 15.8.2019.
Přechodné dopravní značení musí být minimálně jednou denně kontrolováno.
Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti s uzavírkou.

Návrh dopravního značení byl odsouhlasen Policií ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát.
Při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí může silniční správní úřad na základě ust. § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích povolení zrušit nebo omezit.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany

Odůvodnění:
Po posouzení žádosti žadatele – 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ 250 56 271, projednání
s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, souhlasu Policie ČR DI Praha venkov - JIH, projednání
s dotčenými orgány, na základě ust. § 24 odst. 1,2, písm. a) b) zákona o pozemních komunikacích byla povolena
úplná uzavírka části silnice III/1011 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím podání u Odboru správních agend a dopravy
Městského úřadu v Říčanech.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

L.S.

Jiří Karásek
oprávněná úřední osoba
„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:
- adresát
- KŘ PČR Středočeského kraje, DI Praha venkov – JIH
- KSÚS Středočeského kraje
- obec Babice
- obec Mukařov
- HZS Středočeského kraje
- ROPID
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