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BES s,r.o.

Sukova 625
256 17 Benešov

RoZHoDNUTÍ
ZMĚNA RoZHoDNUTÍ o UZÄvÍRcE

Dne 7.8.201B podal Žadatel BES s.r.o., Sukova 625, 256 '17 BeneŠov, lČ: Ę7 92 553' kterého nazákladě plné mocizastupujĺ 3K Znaěky s.r'o,, Jjráskova 15'19, 251 o1 Říčany' ll: iaibj ses Žádost
na změnu rozhodnutÍ o uzavÍrce z dŮvodu nedokončených stavebnĺch prací ďiĺm oo;oe ke změně

úplné uzavĺrky pozemní komunikace sitnice ll. třÍdy ě. ll/603 (3. etapa) od křiŽovatky s mÍstní
komunikacĺ ulicí olšová v olešovieĺch po konec obce Lädví veiměrü Babice

na.klę'91^9{bor spr{y1.Ę! 1g"|o a dopravy Městského úřadu vŘíčanech vydal dne 21.5'2018
pod č'j. 75B6ĺ201B-MURI/OSAD, č.ev. 4043112018 rozhodnutÍo povolenI uzavírky'.

odbor správnĺch agend a dopravy Městského úřadu v ŘÍčanech, jako.příslušný silniěnĺ správnĺ úřad
ve věcech silnic ll. a llL.tŕĺdy a Útelových komunikacíveřejně pľĺsiúpnych podle us1 $ 40 odst.4 písm.
a)zákona č. 13/1997 sb,, o pozemních komunikacích, ve-zněnÍpoiooisĺin preopiJďprójádnalŽádost
o změnu ľozhodnutĺo uzavírce V ľozs_ahu,.vjqké1 se změna ooiyra piav, $ravem cńrańenycn za1mo
nebo povinnostÍ ÚčastnÍků správnÍho řÍzení, jakoż ĺzájmů crlraneńycn dotčänými orgány státnr spŕavy
a rozhodl, Že změnu shora uvedené uzavírky

povoluje

v tomto rozsahu:

doba uzavĺrky: od 28.5.2018 do 3í.8.2018

ostatnÍ. podminky v rozhodnutĺ o uzavÍrce a stanovenĺ přechodné Úpravy dopľavnĺho značenízůstávajív platnosti.

Účastníci řÍzení, na něŽ se vztahuje rozhodnutí správnĺho orgánu ($ 27 odst. 1 spľávnĺho řádu}:
- BES s'r.o.' Sukova 625,256 17 BeneŠov
- Krajská správa a ÚdrŽba silnic Středočeského kľaje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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-

odbor správnĺch agend a dopravy Městského úřadu v ŘÍčanech přezkoumal předloŽenou žádosto povolenÍ změny rozhodnutí o uzavírce a zjistil, Že jejím uskutečněnÍm ne;säu óńňieny zaimy
spole'čnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohroŽena praia aoprávněné zájmy ÚČastnĺků ŕízenÍ.

stanoviska dotčených orgánů státnÍ správy byla zahrnuta do podmínek ioźnodnutí.
Námítky účastníků řÍzenÍ nebyly v řĺzení uplaineny.

č.ev; l02895/2018

Q4livoĺlněq,í:

Poučení účastníků:

L.S.

Rozdělovnĺk:
- Měffiov, odbor dopravy
- obec Řehenice
- Obec Kamenice
- Obec Sulice
- Město Týnec nad Sázavou
- KsÚs Sŕŕedoćeské ho kraje, obtast Kutná Hora
- KsÚs Sfľedočeské ho kraje, obtast BeneŠov
- Policia ČR pl praha venkov _ JlH
- Policie tR Dt Benesov
^ R(l stľeaoaského kraje, odbor dopravy
. ROPID
- ARRIVA City, s.r.o.
- lcaM tansporź a.s., ČsÁD Benešav
- 3K Značky s,r.o'
- BES, s.r.o.

V Řĺčanech dne: 8.8'2018

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolánĺ do 15 dnŮ od jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středoceského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 - Smĺchov, prostřednĺctvÍm odbôru sprävnĺch
agend a dopravy Městského úřadu v Řícanech.

odvolánĺ proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust. $ 24 odst' 4 zákona o pozemnĺch
komunikacích odkladný účĺnek.
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