;:ľ!j":'i.:iľ*iä

lii;,:á!

e.oRlGlNÁL

ľiľľ{ilľüffill/l

l.ęv:215319/2018

V

NKffi $K$ffif
MěstsĘ

VŘíěanechdne: 16 1l'2018

WRAffi VffiÉČmruffiCffi

ťrřad v Říčanech,Masarykovo rráměstí 53l4O,25101 Říčarry, ID DS: sĘbfwd
tel.: +420 323 618 l l l, fax: +420 323 618 295, http://lvrywĺlgruy-qz, e-mail: podaĺęlna@ľicany.cz

Vaše značl<a lze dnę
Č,ev.:
9.J':

Utvaľ MěU:
Poěet stejrropisti:

V Říčanęclrdne:
Vyřizuje:
Tęlefon (linka):

Eĺiail:

Zpťlsob odeslání:

215319120t8

7586I2OT\.MURVOSAD

odboľ spľáv. agend a dopľavy

P.T.

BES s.ľ.o.

15

Sukol,ą 625
256 17 Benešov

16.11,2018
Ing. Přeruysl Douša

274
pľ elnysl. dous a@ľic any. cz

datová schľánką

RoZHoDI\UTÍ

ZMĚNA RoZHoDNUTÍ o UZAvÍRCE
Dne 8.1o'2o18 podal Žadatel BES s'r.o., Sukova 625,256 17 Benešov, ll: Ę7 92 553,
kteréhonazáklacjě plné moci zastupujÍ 3K Značky s,r.o., Jiráskova 151g,251 01 ŘÍčany, lc:
264 87 985 Žádost na změnu rozhodnutÍ o uzavírce z důvodu nedokoněených stavebnÍch pracÍ a tím
dojde ke změně

úplnéuzavĺrky pozemnĺ komunikace silnice ll. třídy ě. ll/603 (2. etapa) od konce obce Ládví
ve směľu Babice po křižovatku se silnicíě. lll/6032 v obci Babĺce
na kterou odbor správnĺch agend a dopravy Městského Úřadu v ŘÍčanechvydal dne 15'B.2018
pod ě.j. 7586l2018-MURl/osAD, č'ev. 11124912018 rozhodnutÍ o povolenÍ uzavírky a10'10.2018 č'j':
7586l2018-MURl/osAD, ev.č.: 17866512018 rozhodnutÍ o prodlouŽenÍ uzavĺrky.
odbor správnĺch agend a dopravy Městského úřadu v Řĺčanech, jako přísluŠnýsilnični správnĺ Úřad
ve věcech silnic ll' a lll. třÍdy a Účelových komunikacÍ veřejně přÍstupných podle ust. $ 40 odst. 4 pism'
a) zákona ě,.1311997 Sb,, o pozomnĺch komunikacÍch, ve zněnÍ pozdějších předpisů projednal Žádost
o změnu ľozhodnutÍ o uzavĺrce v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností ÚčastnÍkůsprávnÍho řÍzenÍ, jakoŽ i zájmů chráněných dotčenýmĺ oľgány státnĺ správy
a rozhodl, Že změnu shora uvedené uzavĺrky

povoluje
v tomto rozsahu

doba uzavírky:

od 3.9.2018 do 7.12.2018

ostatní podmÍnky v rozhodnutĺ o uzavĺrce a stanovenÍ přechodné úpravy dopravnÍho znaěenÍ

zůstávajĺvplatnosti'

Počet stejnopisů: 15

Stľana 1 (celkenl 2)

Ô

č:.ev: 215319l20I8

V Říčanech clrre:

16.11'2018 ,

ÚčastnÍci řĺzenĺ,na něż se vztahuje rozhodnutĺ správnÍho orgánu ($ 27 odst. 1 správnÍho řádu)
- BES s.r'o,, Sukova 625,25617 Benešov
- Krajská správa a údrżbasilnic Středočeského kraje, Zborovská '11 , 150 21 Praha 5

odťlvoclnění:
odbor správnÍch agend a dopravy Městského rjřadu v ŘÍčanech přezkoumal předloŽenou Žádost

o povolenĺ změny rozhodnutÍ o uzavĺrce a zjĺstil, Že jejÍm uskutečněnímnejsou ohroŽeny

zájmy
společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohroŽena práva a oprávněné zájmy ÚčastnĺkŮ řĺzenÍ.
Stanoviska dotčených orgánů státnÍ správy byla zahrnuta do podmÍnek rozhodnutÍ.
Námitky účastnÍkůřĺzenĺnebyly v řízenÍ uplatněny.

Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutÍ lze podat odvolánĺ do 15 dnů od jeho oznámenÍ ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11,.'150 00 Praha 5 - Smĺchov, prostřednictvÍm Odboru správnĺch
agend a dopravy Městského Úřadu v Řĺčanech.

odvolání proti tomuto rozhodnutÍ nemá podle ust.

komunikacÍch odkladný účinek.

$ 24

odst.

4

zákona

o

pozemnĺch

Ing, Přemysl Doušn

opľĺÍvněnĺíúředníoso b a
odbor sprĺivníchlgend a doprovy

Městského tłřnĺIuv ŘíčunecIt

L.S

Rozdělovnĺk:

: M8Ü Beľ1eŠov,odbor dopravy
- obec Řehenice
- Obec Kamenice
- Měs.to Týnec nad Sázavou
-

KsUs Sŕŕedočeskéhokraje, oblast Kutná Hora
KsÚs Sŕředoćeské ho kraje, oblast Benešov

- Policie lR Dl Praha venkov
- Policie ČRDl Benešov
-

xÚ streaoteského

. ROPID

-

JIH

kraje, odbordopravy

- ARRIVA City, s,r.o.
- lCoM transport a.s', ČsÁD BeneŠov
- 3K Značky s'r.o.
-

BES, s.r.o.

Počet stejrropisů: 15

Stľana 2 (cell<em 2)

