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P.T.
BES s.no.

Suĺrnva 625
256 17 Benešov

ROZHODNUTI
zilrĚľł RoZHoDNUTÍ o UZAVÍRCE

Dne 23'4.2018 podal Žadatel BES s,r.o., Sukova 625,25617 Benešov, lĆ: 437 92 553, kterého na
základě plné mocizastupujÍ3K Znaěky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01Řílany, ]t:264 87 985 Žádost
na změnu rozhodnutío uzavÍrce z důvodu nedokončených stavebnÍch pracĺa tím dojde ke změně

úplné uzavĺrky pozemnĺ komunikace silnice ll. třÍdy č. ll/603 (í. etapa) od křiŽovatky se silnicí č.
!lĺ/6032 v BabicÍch po křlžovatku s místní komunikací do Malešína v obci Křiváěek

na kterou odboľ správnÍch agend a dopravy Městského úřadu v Řĺčanech vydal dne 7,3'2018 pod č.j.
7586/20 1 8-M U R t/osAD, č. ev. 1 9823 1201 B rozhod nutí o povo len ĺ uzavírky.

odbor správnÍch agend a dopravy Městského riřadu v ŘíÖanech, jako přĺslušný silnĺčnl správnl úřad
ve věcech silnĺc ll. a lll. třÍdy a účelových komunikacĺveřejně přĺstupných podle ust' $ 40 odst. 4 pÍsm.
a) zákona č,.13ĺ1997 $b', o pozemních komunikacĺch, Ve zněnÍ pozdějŠích předpisŮ projednal Źádost
o změnu rozhodnutÍo uzavĺrce V rozsahu, v jakém se zmöna dotýká práv, právem chráněných zájmťs
nebo povinností ÚěastnĺkŮ spľávnÍho řĺzení, jakoži zájmŮ chráněných dotčenýmiorgány státnÍsprávy
a rozhodl, że změnu shora uvedené uzavlrky

povoluje

v tomto rozsahu:

doba uzavírky: od 19.3.20í8 do 25.5.2018

ostatnÍ podmínky v rozhodnutĺ o uzavírce a stanovenĺ pľechodné úpravy dopľavnÍho znaěenÍ
zůstávají v platnosti.

Úěastníciřĺzenĺ, na něŽ se vztahuje rozhodnutisprávního orgánu ($ 27 odst. 1 správnÍhÓ ľáou):
- Bts s'r'o., Sukova 625, 25ô 17 Benešov
- KĘská správa a údrŽba silnic Středočeského kĘe, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Počet sĘnopĺsťr: l8 Stľana l (celkem2)



č.ev; 35458/2018

odůJođnění:

Poučení ričastníků:

L.S.

RotĹěIo"ynÍk:
- MělJ Benešov, odbor dopravy
- obec Řehenico
- obec Kamenĺce
- obac Sł/ice
- Mě9to Týnec nad Sázavou
- KsUs Sŕŕedočeského kĄe, oblasŕ Kutná Hora
- l(sÚs Střodoěeského kĘe, obtast Benešov
- Poticie Čn pl Praha veniov - JlH
- Policie tn u Benešov
- KtJ Stredoöeskéńo kraje, odbordopravy
. ROPID
- ARRIVA CĘ, s'r'o.
- lcoM transport a.s.' tsnp BeneŠov
- 3K Značky s.r.o.
- BES, s.r.o,
- Obec Bukovany
- obec Chlístov

V ŘÍčanęch dne: 30.4.20l8

odbor správních 
19e?d a doprąvy Městského úřadu v ŘÍěanech přezkoumal předlożenou żádosto povolenĺ změny rozhodnutĺ o uzav[rce a.zjĺstĺl, Že jejĺm ustutedneň,';-JJňhroŽeny zájmysPolečnostĺ ani nepřiměřeně omezena nebo onrozeńa práuä á đ[ravnené iáimv ŕicastňĺtťr rĺzenĺ.Stanoviska dotČený-ch orgánů státnĺ správy byla zärlrnutá do podmínelĺ ioźrloonuiĺ.

Námitky účastníkü řĺzenÍ nebyly v řÍzení ui,laĺneny.

Proti tomuto rozhodnutĺ lze podat odvotání do 15 dnů od jeho oznámení ke KĘskému úřaduStředoöeského kraje, Zborovská 11' í5o 00 Praha 5 - Smĺchov, prostřednictvÍm odboru správnlchagend a dopravy Městského rJřadu v Říěanech,

odvolánÍ proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust, $ 24 odst. 4 zäkona o pozemních
komunikacích odkladný úÖinek.

rng-
;Ł, osobą

úřaduv

Počet stejnopĺsů: 1 8 Strana 2 (celkem 2)


