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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.: 178665/2018
Č.j.: 7586/2017-MURI/OSAD P.T.
Útvar MěÚ: odbor správ. agend a dopravy BES s.r.o.
Počet stejnopisů: 15      
V Říčanech dne: 10.10.2018 Sukova 625
Vyřizuje: Ing. Přemysl Douša 256 17 Benešov
Telefon (linka): 274      
E-mail: premysl.dousa@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE

Dne 8.10.2018 podal žadatel 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 žádost na změnu rozhodnutí o uzavírce z důvodu nedokončených stavebních prací a tím 
dojde ke změně

úplné uzavírky 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

na kterou Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech vydal dne 15.8.2018 
pod č.j. 7586/2018-MURI/OSAD, č.ev. 111249/2018 rozhodnutí o povolení uzavírky.

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako příslušný silniční správní úřad 
ve věcech silnic II. a III. třídy a účelových komunikací veřejně přístupných podle ust. § 40 odst. 4 písm. 
a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal žádost 
o změnu rozhodnutí o uzavírce v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů 
nebo povinností účastníků správního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy 
a rozhodl, že změnu shora uvedené uzavírky

povoluje

v tomto rozsahu:

doba uzavírky: od 3.9.2018 do 18.11.2018

Ostatní podmínky v rozhodnutí o uzavírce a stanovení přechodné úpravy dopravního značení 
zůstávají v platnosti.

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
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Odůvodnění:

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech přezkoumal předloženou žádost 
o povolení změny rozhodnutí o uzavírce a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 
společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.
Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení 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.      

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.
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