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STAKONT 2018 s.r.o. 

Michnova 1623/5 
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ROZHODNUTÍ 

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZAVÍRKY 

 

Výroková část: 

Obecní úřad Kamenice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 

komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o změnu rozhodnutí o povolení uzavírky z důvodu 

nedokončených prací souvisejících s opravou komunikace, kterou podal dne 30. 3. 2021  

STAKONT 2018 s.r.o., IČO 05445884, Michnova 1623/5, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415, 

kterého zastupuje Architektonická kancelář Křivka s.r.o., IČO 25730037, Veronské nám. 377, 

Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00  Praha 111 

(dále jen ”žadatel”) týkající se úplné uzavírky části místní komunikace Ringhofferova, a to v délce 

130m od křižovatky s ulicí Smrková směr Štiřín, , na kterou Silniční správní úřad Obecního úřadu 

Kamenice vydal dne 1.3.2021 pod č.j. KAM-1320/2021/SO/PNo rozhodnutí o povolení uzavírky, 

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 

 

p o v o l u j e 

 

v tomto rozsahu: 

doba uzavírky:   od 8. 3. 2021 do 22. 4. 2021 

Ostatní podmínky rozhodnutí o uzavírce zůstávají v platnosti. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

STAKONT 2018 s.r.o., Michnova 1623/5, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 30. 3. 2021 podal žadatel žádost o změnu rozhodnutí o povolení uzavírky. Silniční správní úřad 

přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani 

nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.  

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 

účinek. 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Novotná 

 oprávněná úřední osoba 

OÚ Kamenice 

  

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

Architektonická kancelář Křivka s.r.o., IDDS: jg5m44m 

Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí č.p. 434, Olešovice, 251 68  Kamenice 

  

ostatní 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, IDDS: dz4aa73 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Krajské ředitelství policie Stč.kraje, IDDS: 2dtai5u 

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj 
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