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Vaše značka/ze dne:      /     ------
Č.ev.: 64397/2021      
Č.j.: 58760/2021-MURI/OSAD VPK Suchý  s. r. o.
Útvar MěÚ: odbor správ. agend a dopravy      
Počet stejnopisů: 8 Komenského náměstí 12
Vyřizuje: Karásek Jiří 281 44 Zásmuky
Telefon (linka): 275      
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz 
Způsob odeslání: datová schránka

V Říčanech dne: 3.3.2021

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 jen zákon o pozemních komunikacích), na základě 
stanoviska správce pozemní komunikace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 
4.2.2021 č.j. 930/21/KSUS/KHT/KUK, souhlasu  Policie ČR DI Praha - JIH ze dne 5.1.2020, souhlasu 
Policie ČR DI Kolín ze dne 20.1.2021 č.j. KRPS2385-1/ČJ-010406-DO6,  souhlasu dotčených obcí, 
dopravců, rozhodl podle ust. § 24  zákona o pozemních komunikacích takto :

Na základě žádosti žadatele – VPK Suchý s. r. o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky,                           
IČ 270 85 201 se 

             povoluje

úplná  uzavírka  části pozemní komunikace II/113 a  III/11312  v k. ú. Štíhlice

Údaje o uzavírce :
úsek uzavírky: silnice III/11312 a III/113  dle plánku a DIO 
doba uzavírky: 1.3.2021 – 31.6.2021   silnice III/11312

1.7.2021 – 31.10.2021   silnice II/113
důvod  uzavírky: výstavba kanalizace a přípojek
objízdná trasa: III/10172, III/10163, III/10169 – pro vozidla do 3,5t
                                                         II/113, II/108 – pro vozidla nad 3,5t           dle přílohy
investor stavby: Obec Štíhlice
dodavatel stavby: VPK Suchý s. r.o., Komenského náměstí 12, Zásmuky
IČ: 270 85 201
odpovědný pracovník: za stavbu – Ladislav Suchý starší,  tel. 603 177 850
dopravní značení: Dopravní značení K.H. s. r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
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Bude zajištěna dostupnost pro vozidla integrovaného záchranného systému.

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., a Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Po dobu konání akce musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
3. Starosta obce Štíhlice ve spolupráci se stavebníkem zajistí řádné informování dotčených 

obyvatel a organizací v uzavřeném úseku silnice.
4. Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního značení 

a za jeho údržbu.
5. Zhotovitel bude provádět nejméně jednou denně kontrolu přechodné úpravy silničního provozu 

(přenosné dopravní značení a zařízení) schváleného Policií ČR. Případné závady je nutno 
neprodleně odstranit a chybějící dopravní značení doplnit.

6. Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou 
firmou. Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích podle TP 
66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“

7. Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěna v souvislosti 
s uzavírkou a informován odbor dopravy Městského úřadu v Říčanech.

8. Majitelé a uživatelé nemovitostí v dotčených lokalitách stejně jako provozovny se sídlem v 
dotčených lokalitách, budou žadatelem prokazatelně informováni o době, způsobu a rozsahu 
uzavírky.

Při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí může silniční správní úřad na základě ustanovení  § 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) 
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, IČ 00066001
VPK Suchý s. r. o., Komenského náměstí 12, Zásmuky

Odůvodnění:

Po posouzení žádosti žadatele – VPK Suchý s. r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, 
projednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,  souhlasu Policie ČR DI Praha 
venkov – JIH a Kolín, na základě ust. § 24 odst. 1, 2, písm. a) b) d) zákona o pozemních komunikacích 
byla povolena úplná uzavírka komunikace III/11312 a II/113  tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí.
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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.

JIří Karásek
oprávněná úřední osoba

L.S. "otisk úředního razítka"

Obdrží:

adresát
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Policie ČR DI Praha venkov – JIH, DI Kolín
HZS
Obec Štíhlice
Dopravní značení K.H. s.r.o.
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