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256 17 Benešov

ROZHODNUTI

Odbor správnÍch. agend a dopravy Městského úřadu v ŘÍčanech, jako přísluŠný silničnĺ správní
úřad ve věcech silníc ll. a lll. třÍdy a mÍstnÍch komunikacĺ podle ust. $ ło bost. ł |ĺsm. a) z'ákona
c, 1311997. .s9'' o pozemnÍch komunikacích ve zněnĺ pozdějšÍch preopisu (dál'e jenom zákon
o pozemních komunikacích) stanoviska Policie Čn ol Praha venkov _ Jiń e.1. rnns_iłg544-2llJ-
2018-011406 ze dne 17'5.2018 rozhodlpodle ust' $ 24 zákona o pozemnĺch komunikacÍch takto:

Na základě Žádosti żadatele - BEs s.r,o., Sukova 625, 256 17 BeneŠov, ll: 437 92 553,
!Pié_PŤ- základě plné__moci zastupujĺ 3K Značky s.r.o., Jĺráskova 1519, z.sl ol ŘÍčańy, ĺČ;
264 87 985, ze dne 24.4.2018 se

povoluje
uzavíľka pozemní komunikace silnice tl. třídy ě. |ľ603 (3. etapa) od křiŽovatky s místnĺ
komunikacĺ uIicí olšová v olešovicích po konec obce Ládví ve smłirri Babice z aúvďdu opravypovľchu komunikace.

Úda1e o uzavĺrce:
úsek uzavírky: silnice ĺl' tľÍdy t. ll/603 od křiŽovatky s místnÍ komunikacÍ ulicí olšová

v olešovicích po konec obce Ládvĺ ve směru Babice
doba uzavírky: 28.5.2018 *2a.8.2a18
dúvod uzavírky: oprava povrchu komunikaceEadatell BES s.r.o., Sukova 625,25617 BenešovlČ: 4g7 92 553ĺnvestoľ: KsÚs středoěeského kĘe, Zborovská 1 1, 15O 21 Praha 5rur 000 66 001
odpovědný pľacovnÍk: lng. LukáŠ Avenarius, tel':725 414 8o1
stanovená trasa objĺŽďky: Kamenice - |lt1o7 _ Čakovice - lll/6032 - DařboŽ, Babice - ll/603

pravidelná autobusová o"oi:ĺ::' Bľ''.m'ffäií:',í"."J;"3ľ ll?'iľ"',iä;" zastávka ,,Kamenice,
Valnovka". Autobusová zastávka ,,Kamenice, Ládv['' bude přemĺstěna
cca 500 m ve směru Babice a zastávka ,,Řehenice Babice,, bude
umístěna za kľiŽovatku se silnĺcÍ lll/6032' Dáie bude doěasně zřĺzena
zastávka ,,Týnec nad Sázavou, Čakovice, U Hřiště". Lĺnky PlD c' 337
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V Řlčanech clĺe: 21.5.2018

1!s-|ju!ou vedeny podle DopľavnÍho opatření vydaného společnostĺROP]D..ostatnÍ linky rnĺmo organizacl Rdplo dle íĺastních łi,p'*nĺ"nopatřenĺ.

Uzavírka se povoIuje za dodrženi těchto podmínek:

1' Uzavĺrka bude,řádně :ąa.Č9!9 dopravními značkami, zábranami a informačními tabulemiv souladu se zákonem č. 36'1/2oo0 Sb,, o provozu na pozemnĺch komunikacích.2' Žadatel zodpovĺdá po 
"uioů_łóoř"ú.auĺrry 

za rádnđ-ľoimístění stanoveného dopravníhoznačenĺ a za jeho ÚdrŽbu.3' Stavebník ve spoĺupráci s obcí Řehenjrc_ 'zajistĺ prokazatelně informovánĺ občanů a firernv uzavřeném úseku o uzavĺrce silnice č. ll/603'4' P.ře.c-hodná úp1av.a-silnĺčnJho provozu byla stanovena Městským úřadem Beneśov, oddělenÍsilničnĺ a správn[ úřad, Krajským úřadeń Středočeskéllo-Ląe, odbor dopravy a Městskýmúřadem v Říčane.ch., odboreń spľavnĺcn ag"no 
" 
Joj*;''- '

5' V přÍpadě jakýchkoliv změn v harmonogramu stavební činnosti, stavebník neprodleně iníormuje
^ silnicnĺ správní úřad MěÚ Řĺčany o těchto změnách'6' Před zahájenĺm 

.uzavĺľky bude provedena pášportĺ'... objĺzdné tľasy. Po ukonČenÍ budeprovedena kontrola a přÍpadné škody zapřÍčinbné provoz"' ná objĺzdné tiase ouoou opraveny,7' Po ukončenÍ uzavírky bude ihned ódstŕaneno ĺolrauni.n"eenĺ a ;i""ń;;69'r*ní zařIzentumĺstěná v souvislosti s uzavíĺkou,

Uzavlrka a návrh dopravního značenĺ byly odsouh|aseny Polĺcií ĆR Dl Praha venkov _ jiha Benešov v pĺsemném vyjádření.

Při nesplněni podmĺnek tohoto rozhodnutí může sitničnĺ správní úřad na základě ust. $ 24odst.4 zákona o pozemnĺch komunikacích povolenl zruśii n"b-ďomezit.

ÚČastnĺci řízenÍ, na něż se vztahuje rozhodnutí správnĺho orgánu ($ 27 odst. 1 správního řádu):

_ BES s.r.o', Sukova 625,25617 Benešov
- Krajská správa a údrŽba silnic Středoöeského kraje, Zborovská 11 , 15o 21Pľaha 5

-o..drlvođnění:

Po posouzení żádosti Žadatele - BEs s,r.o,' Sukova 625,256 17 Benešov, kterého na základěplné moci zastupujĺ 3K Znaěky s.r.o., Jiľáskova 1b19, 251 01Ŕĺeáňy a souhlasu Policie ČR ol Pranavenkov - Jih, na základě $ 24 odst' 1,2 zákona o pozemnícń ŕőmunilĺacĺch byÍa povolena Úpĺnáuzavlrka pozemní komunikace tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutÍ.

Poučení účastnĺků:

Proti tomuto rozhodnutÍ lze podat odvolánĺ dg 15 dnü od jeho doručenĺ ke Krajskému ÚřaduStředočeského kraje, Zborovská 11,15o 00 Praha s - smrcńo'v, prostřednictvÍm odboru správnÍch
agend a dopravy Méstského Úřadu v Říčanech.

odvolánÍ proti tomuto rozhodnutĺ nemá podle ust. $ 24 odst. 4 zákona o pozemnĺch komunikacích
odkladný účinek.
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