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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ 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 povolení uzavírky, kterou podala dne 28.2.2022  

KVS stavební, s.r.o., IČO 28982703, Kolbenova 616/34, 190 00  Praha 9-Vysočany 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu vlastníka 

komunikace – podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“) 

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku místní komunikace JEDNOSMĚRNÁ po etapách 

viz přiložené DIO s vyznačením etap uzavírky  

 

doba uzavírky:   14.3.2022 – 13.4.2022 úsek K Větrovu – Ringhofferova 

 

   14.4.2022 – 28.5.2022 úsek Pražská – K Větrovu 

   (vjezd k poště bude umožněn) 

 

   13.6.2022 – 23.6.2022 Pražská - Ringhofferova 

 

důvod uzavírky:   výstavba nového chodníku v ulici Jednosměrná  

investor:  Obec Kamenice, IČ 00240273, Ringhofferovo náměstí 434, 

Olešovice, 251 68 Kamenice  

dodavatel:  KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 

9 

odpovědný pracovník stavby: Miloslav Goll, tel. 737 992 360 

stanovená trasa objížďky:    po II/603 Pražská a dále po II/107 Ringhofferova 

pravidelná autobusová doprava:  není uzavírkou dotčena 

 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Přechodná úprava silničního provozu byla stanovena Odborem správních agend a dopravy Městského 

úřadu v Říčanech pod čj. 60713/2022-MURI/OSAD, ev.č. 67007/2022 ze dne 2.3.2022 

2. Návrh dopravního značení byl odsouhlasen Policií ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského 

kraje, územní odbor Praha venkov – jih, dopravní inspektorát dne 25.2.2022.  
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3. Umístění dopravního značení bude provedeno dle DIO a v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 

Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, dále bude v souladu s podmínkami TP 

66 „Zásady označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

4. Přechodné dopravní značení musí být minimálně jednou denně kontrolováno. 

5. Žadatel o povolení uzavírky zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem včasnou informovanost 

všech osob dotčených uzavírkou a dále zajistí zveřejnění informací o uzavírce v místě způsobem 

obvyklým. 

6. Pracovníci stavby pohybující se po komunikacích budou mít ochranný reflexní oděv nebo vestu. 

7. Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti s uzavírkou. 

8. Zkrácení či prodloužení termínu uzavírky musí být neprodleně nahlášeno zdejšímu silničnímu 

správnímu úřadu. 

9. Podle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nemá nikdo nárok na náhradu případných 

ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00  Praha 9-Vysočany 

 

 

Odůvodnění: 

Po posouzení žádosti žadatele ze dne 28.2.2022 a vyjádření odboru správy majetku Obecního úřadu 

Kamenice byla na základě § 24 odst. 1, 2 zákona o pozemních komunikacích povolena úplná uzavírka 

místní komunikace JEDNOSMĚRNÁ po etapách, viz přiložené DIO s vyznačením uzavírky z důvodu 

výstavby nového chodníku v ulici Jednosměrná, takovým způsobem a v takovém rozsahu, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

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, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

KVS stavební, s.r.o., IDDS: jaqfkep 

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

 

Přílohy: 

DIO s vyznačením etap uzavírky 
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