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Kamonioe, đnę 1.3.202l

od 8. 3. Ż021 do 8. 4.Ż021 včetně
realizace nových řadri vodovodu a kanalizace
STAKONT 2018 s.ľ.o., IČo 05445884, Michnova 16Ż315,Praha
4-Chodov, 149 00 Praha 415
Mľakulastav s.r.o., IČ: 07928343, Třešňová 864, Těptín,257 68
Kamenice
P. Makula, tę|.:723 45I 365
Štiřín - po silnici Iv1O7 Żelivecká - Štiřínská - ke křižovatce
s Hlavní - doprava po IV603 Hlavní - Pražská' objizďná tľasa je
urěena pro oba směry.
nęní uzavíľkou dotčena

Výizuje

STAKONT 2018 s.r.o
Michnova 162315
Pľaha 4-Chodov
149 00 Praha4I5

ROZHODNUTI
PovoLENÍ uzłvÍnry

Výľoková část:

obecní úřad Kamęnice, jako silniění správní úřad příslušný podle $ 40 odst. 5 písm. b) ztlkona č,. I3/l997
Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni pozďějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích'') ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavkĘ, kÍeľou podal dne 22.2' 202l

STAKONT 2018 s.r.o., Ičo 05445s84, Michnova l6Ż3l5,Pľaha 4-Chodovo 149 00 Pľaha 415,
kteľého zastupuje Aľchĺtektonická kancelář Křĺvka s.r.o.,Ičo Ż5130037,Veľonské nám.377,
Pľaha 10-Hoľní Měcholupy' 109 00 Pľaha 111

(dále jen "źadate|"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu vlastníka
komunikace - podle $ 24 zźlkona o pozemních komunikacích a $ 39 odst. 5 vyhlášĘ č,. I04lI997 sb.,
kterou se pľovádí zźlkon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhlášky")

povoluje
úplnou uzavíľku části místní komunikace Ringhofferova' a to v délce 130m od křižovatky s ulĺcí
Smľková směľ Stĺřín, viz přĺložené DIo s vyznačením uzavíľky a objížďky z důvodu realizace
nových řadů vodovodu a kanalizace

doba uzavíľky:
důvod uzavírky:
investor:

odpovědný pľacovník stavby:
stanovená tľasa objížďky:

dodavatel

pľavidelná autobusová dopľava:

Pľo uzavíľku stanoví tyto podmínky:
l. Přęchodná úprava silničního provozu byla stanovena odborem správních agend a dopľavy Městského

úřadu v Říčanech pod č j. 5Z44O1}O}I-MURVOSAD, ě. ev. 57 607 lŻOŻ7 ze dne 7 .3 .zoŻ1 ,

2. Návľh dopravního zĺač,ęnibyl odsouhlasen Policií ČR, r'aiske ředitelství policie Středočeského
kľaje, územní odbor Pľaha venkov _ jih' dopľavní inspektorát.

3' Żadate|zodpovídá po celou dobu uzavírĘ zaŕádnérozmístění stanovęného dopravního znaěeni
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aza jeho údľžbu. Po celou dobu uzavíĺky je dále povinen pľovádět nebo zajistit provedení
kontroly instalovaného přechodného dopravního značení a to min. 1 x denně. Případné ztlvađy a
nedostatĘ tohoto dopravního znač,eru je povinen okamžitě odstľanit.

4' Žadatelo povolení lzavirlq zajistídostateěným aprokazatelným způsobem včasnou informovanost
všech osob dotěených uzavíľkou a dále zajistí zveřejnění informací o uzavírce v místě způsobem
obvyklým.

5. Po ukončeniuzavirĘ budou ihned odstraněna všechna zaŕizeni umístěná v souvislosti s uzavírkou.
6. Podle ust. $ 24 odst. I zákorĺa o pozemních komunikacích nemá nikdo nárok na náhľadu případných

ztrát, jeż mu vzniknou v důsledku uzavirĘ nebo objíždky.

Úěastníci ŕizeni, na něź se vztahuj e rozhodnutí spľávního orgánu:

STAKONT 2018 s.r.o', Michnova 162315, Praha 4-Chodov, l49 00 Pľaha 415

odůvodnění:

Po posouzení žádosti žadatele ze dnę 22.2. Ż021 a vy'jádření odboru spľávy majetku obecního úřadu
Kamenice byla a zák|adé $ 24 odst. l,2 ztlkona o pozemních komunikacích povolena irylná uzavirka části
místní komunikace Ringhoffeľova, ato v délce 130m od křižovatky s ulicí Smrková směľ Štiřín' viz
přiložené DIo s vyznač,enimuzavirky a objížďky z důvodu rcalizace noých řadů vodovodu a kanalizace,
takovým způsobem a v takovém ľozsahu, jakje uvedeno ve vyľoku tohoto ľozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí sę lze odvolat do 15 dnri ode dne jeho oznámeni ke Kľajskému úřadu
Středoěeského kľaje podáním u zdejšího spľávního orgánu. odvolání proti tomuto ľozhodnutí nemá podle
$ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný úěinek.

Petĺa
opľávněná úřední

oÚ Kamenice
^ĄE

Poplatek:
Spľávní poplatek podle zákona ě. 63412004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

obdľží:
Architektonická kancelář Křivka s.r.o., IDDS: jg5m44m
obec Kamenice, Ringhoffeľovo náměstí č,.p.434, olešovice' 25l 68 Kamenice

ostatní
HasičsĘ zácbľallný sbor Středoěeského kraje, Úo Kolín,IDDS: dz4aa73
Krajské řeđitęlství policie Střędoěeského kraje, Kľajské ředitelství policie Stě.kľaje, IDDS: Żdtai1Ul
Zdravotnickázáchrallná služba Středočeského kľaje, příspěvková organizace,IDDS: wmjmahj

Příloha:
DIO

*


