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Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd

tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 618 295, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz  

Vaše značka/ze dne:      /     
Č.ev.: 111249/2018
Č.j.: 7586/2018-MURI/OSAD P.T.
Útvar MěÚ: odbor správ. agend a dopravy BES s.r.o.
Počet stejnopisů: 15      
V Říčanech dne: 15.8.2018 Sukova 625
Vyřizuje: Ing. Přemysl Douša 256 17 Benešov
Telefon (linka): 274      
E-mail: premysl.dousa@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka

ROZHODNUTÍ
     

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako příslušný silniční správní 
úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací 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) stanoviska Policie ČR DI Praha venkov – Jih č.j. KRPS-247492-2/ČJ-
2018-011406 ze dne 15.8.2018 rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Na základě žádosti žadatele – BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov,  IĆ: 437 92 553, 
kterého na základě plné moci zastupují 3K Značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, IČ: 
264 87 985, ze dne 24.4.2018 se 

p o v o l u j e 

uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. II/603 (2. etapa) od konce obce Ládví ve směru 
Babice po křižovatku se silnicí č. III/6032 v obci Babice z důvodu opravy povrchu komunikace.

Údaje o uzavírce:
úsek uzavírky: silnice II. třídy č. II/603 od konce obce Ládví ve směru Babice 

po křižovatku se silnicí č. III/6032 v obci Babice
doba uzavírky: 3.9.2018 – 21.10.2018
důvod uzavírky: oprava povrchu komunikace
žadatel: BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov
IČ: 437 92 553
investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001
odpovědný pracovník: Dominik Brožík, tel.: 720 980 241
stanovená trasa objížďky: Ládví – II/603 Kamenice  - II/107 Čakovice – III/6032 Dařbož, Babice. 

Objízdná trasa je určena pro oba směry.  
pravidelná autobusová doprava: Autobusová zastávka „Kamenice, Kuklík“ bude přemístěna cca 

350 m ve směru Kamenice a zastávka „Řehenice, Babice“ ve směru 
Kamenice bude umístěna v prostoru křižovatky se silnicí III/6032. 
Opačná zastávka bude umístěna na silnici č. II/603 cca 300 m 
za křižovatkou se silnicí č. II/603 směr Křiváček Dále bude dočasně 
zřízena zastávka „Týnec nad Sázavou, Čakovice, U Hřiště“. Linky PID 
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č. 337 a 339 budou vedeny podle Dopravního opatření vydaného 
společností ROPID. Ostatní linky mimo organizaci ROPID dle vlastních 
dopravních opatření.

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. 

2. Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního 
značení a za jeho údržbu.

3. Stavebník ve spolupráci s obcí Řehenice a obcí Kamenice zajistí prokazatelně informování 
občanů a firem v uzavřeném úseku o uzavírce silnice č. II/603.

4. Přechodná úprava silničního provozu byla stanovena Městským úřadem Benešov, oddělení 
silniční a správní úřad, Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor dopravy a Městským 
úřadem v Říčanech, odborem správních agend a dopravy.

5. V případě jakýchkoliv změn v harmonogramu stavební činnosti, stavebník neprodleně informuje 
silniční správní úřad MěÚ Říčany o těchto změnách.

6. Před zahájením uzavírky bude provedena pasportizace objízdné trasy. Po ukončení bude 
provedena kontrola a případné škody zapříčiněné provozem na objízdné trase budou opraveny.

7. Po ukončení uzavírky bude ihned odstraněno dopravní značení a všechna dopravní zařízení 
umístěná v souvislosti s uzavírkou.

Uzavírka a návrh dopravního značení byly odsouhlaseny Policií ČR DI Praha venkov - jih 
a Benešov v písemném vyjádření.

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):

- BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odůvodnění:

Po posouzení žádosti žadatele – BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov, kterého na základě 
plné moci zastupují 3K Značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany a souhlasu Policie ČR DI Praha 
venkov – Jih, na základě § 24 odst. 1, 2 zákona o pozemních komunikacích byla povolena úplná 
uzavírka pozemní komunikace tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, prostřednictvím 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.

Ing. Přemysl Douša
oprávněná úřední osoba

Odbor správních agend a dopravy
Městského úřadu v Říčanech

L.S.      
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Rozdělovník:
- MěÚ Benešov, odbor dopravy
- Obec Řehenice
- Obec Kamenice
- Město Týnec nad Sázavou
- KSÚS Středočeského kraje, oblast Kutná Hora
- KSÚS Středočeského kraje, oblast Benešov
- Policie ČR DI Praha venkov – JIH
- Policie ČR DI Benešov
- KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy
- ROPID
- ARRIVA City, s.r.o.
- ICOM transport a.s., ČSAD Benešov
- 3K Značky s.r.o.
- BES, s.r.o.


		2018-08-15T13:21:22+0200
	Ing. Přemysl Douša




