
oBBcNÍ ÚŘło KAMENIcE
Silnĺční spľávní r'iřad

Ringhoffeľovo ntĺm.434, olešovice, 25l 68 Kamęnice
telefon 313034673

email : novotn a@kamenice. cz

Spis.zn.:
Č.:.

SU/23512020A{'o
KAM-1055/2020lSO/PNo
Petra Novotná

Kamenice, dne IL2,2020

od 2. 3. 20Ż0 ďo 31'. 3. 2020 včetně
úprava plochy kolem obecního úřadu Kamęnice
obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, olešovice,25I68 Kamenice
STAVIX s.ľ'o., ICo 27526984, Türkova 828120, Praha 4-Chođov, 149 00
Praha 415
Jan Chľtek, tel. 77 5 387 424
objizdná trasa nebyla stanovena

Výizuje:

STAVIX s.r.o.
Türkova 828120
Pľaha 4-Chodov
149 00 Pľaha415

ROZHODNUTI
PovoLENÍ uzĺvÍnxy

Výľoková část:

obecní úřad Kamenice, jako silniční správní úřad příslušný podle $ 40 odst. 5 písm. b) zákona ě. 13lI997
Sb., o pozemních komunikacích' ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zźlkon o pozemních
komunikacích'') ve spľármím iizenipŕezkoumal Žáďost o povolení uzavĹrĘ, kteľou podal dne 7, Ż. Ż0Ż0

sTAvIx s.ľ.o.' |čo Ż75Ż6984, Tüľkova8Ż8/20,Pľaha 4-Chodov, 149 00 Pľaha 415

(dále jen "žadatel"), a na zéid'adě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu vlastníka
komunikace - podle $24 zákona o pozemních komunikacích a $ 39 odst.5 vyhlášĘ č,. I04lI997 sb.,
kterou se provádí zźlkon o pozemních komunikacích, ve znéĺi pozdĘších předpisů (dále jen ,,vyhlášky")

povoluje
úplnou uzavíľku místní komunikace Ohľadní od křižovatky se sĺlnicí IIJ107 Ringhoffeľova po
křižovatku s místní komunĺkací opálová a místní komunikace Ringhoffeľovo náměstí od
křižovatky s místní komunikací ohľadní po křĺžovatku s místní komunikací Osadní, viz přiložené
DIo s vyznačením uzavíľky z důvodu rúpľavy plochy kolem obecního rĺřadu Kamenice.

doba uzavíľky:
důvod uzavíľky:
investoľ:
dodavatel:

odpovědný pľacovník:
stanovená tľasa objížd'ky:

pľavidelná autobusová dopľava: dle pođmínek vydaných spol. ROPID Ptaha ze dne 1 7. 7 . 2019

Po dobu uzavíľky bude přemístěna autobusová zastálľka ,rKamenice, Kult. Dům": na plochu
paľkoviště před obecním úřađem Kamenice, đle přiložené situace DIo _ etapa 3.

Pľo uzavíľku stanoví tyto podmínĘ:
1. Vyznaěení uzavřeného úseku bude provedeno na zti<laďě opatření obecné povaĘ vydané odboľęm

spľávních agend a dopľavy Městského úřadu v Říěanech pod ěj. 3I7749l2OI9-Ml]RVosAD.
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2. Dopľavní znaěęru bude osazeno dle podmínek stanovených ve stanovení obecné povahy vydaným
příslušným spľávním úřadem ve věci.

3. osoba zodpovědná za zabezpeěení akcę bude provádět kontľoly úplnosti dopravního znaěení po
celou dobu uzavirky a případně Ąedĺá nápravu při neúplnosti dopravního znaéeĺi.

4, Zkłácęní ěi pľodloužení tęrmínu uzavitky musí být neprodleně nahlášeno zdejšímu úřadu,
dopľavnímu úřadu a dopravci.

5. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochĺanný ľeflexní oděv, nebo vestu.

6. Na zaěátku lzavirĘ żadaÍęl o povolení lzavirky umístí inťormační ceduli s uvedením dat o zaháłjeni
a ukončení uzavkĘ, nźnev a sídlo zhotovitele, popřípadě investoľa akce.

7. Podle ust. $ 24 odst. 1 zákoĺa o pozemních komunikacích nemá nikdo náľok na náhradu případných
ztrźú, jež' mu vzniknou v důsledku uzavirĘ nebo objíždky'

8. orgány Policie ČR mají pľávo kontľoly a předložení dalších podmínek zajišťujíciplynulost a
bezpeěnost silniěního provozu.

9. Żadatelo povolení uzavíľky zajistí dostatečným a pľokazatelným způsobem včasnou
ĺnfoľmovanost všech osob dotčených uzavíľkou a dále zajisti' zveřejnění infoľmací o uzavíľce
v místě způsobem obvyklým.

Účastníci Íizeni, na néź se vztahuj e ľozhodnutí správního orgánu:

sTAVIx s.r.o., Türkova 828120, Pľaha 4-Chodov, |49 00 Pľaha 415

odůvodnění:

Po posouzení žáďostižađaÍęlę STAvx s'ľ.o., Türkova828l20,Pľaha 4-Chodov,I49 00 Praha, IČ
275Ż6984 a vy'jádření odboru spľávy majetku obecního úřadu Kamenice byla na zźi<ladě $ 24 odst' 1, 2
zákona o pozemních komunikacích povolena úplná uzavírka místní komunikacę ohĺadní od křižovatĘ
se silnicí II/I07 Ringhofferova po křižovatku s místní komunikací opálová a místní komunikacę
Ringhoffeľovo náměstí od křiŽovatky s místní komunikací ohľadní po křižovatku s místní komunikací
osadní z důvodu úpľavy plochy kolem obecního úřadu Kamenice, takovým způsobem a v takovém
ľozsahu' jak je uvedeno ve ýľoku tohoto rozhođnutí.

Poučení účastníků:

Pľoti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho ozntlmení ke Kľajskému úřadu
Středoěeského kľaje podáním u zdejšího správního orgánu' odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle
$ 24 odst. 4 ztlkona o pozemních komunikacích odkladný úěinek.

Pętra
oprávněná úřední *

OU Kamenice
o,ĺ,

MT

Poplatek:
Spľávní poplatek podle zákona č:. 63412004 Sb., o spľávních poplatcích se nevyměřuje.
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obdľží:
úěastníci řízení (dodejĘ)
sTAvIx s'ľ.o., IDDS : qt34izk
obec Kamenice, Ringhoffeľovo náměstí é.p.434, olešovice, 25l 68 Kamenice
Regionální orgaruzźúot pražské integľované dopravy (ROPID)' IDDS: lol79q7ĺ

Příloha:
situace DIO - etapa 3

dotčené spľávní úřady
Hasiěslcý ża"lo*rni, sboľ Středoěeského kľaje, Úo Kolín,IDDS: dz4aa73
Kľajské ředitelství policie Středoěeského kraje, Kľajské ředitelství policie Stě.kľaje, IDDS: 2ďtai5u
Zdtavotnickáztrchrarná služba Středoěeského kraje, příspěvková orgaĺizace,IDDS: wmjmahj


