Městský úřad Černošice
Odbor dopravy
Pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Krajská správa a údržba silnic
Středoč. kraje, přísp. org.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Oprávněná úřední osoba: Kopřivová
tel.: 221982394, fax: 221982480, e-mail: olga.koprivova@mestocernosice.cz
naše č.j.: MUCE-4471/2013 OD-Ko
V Praze dne: 31.1.2013

Rozhodnutí
Městský úřad Černošice , odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v
řízení o povolení uzavírky, kdy dalším účastníkem správního řízení je Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, vydává toto rozhodnutí o uzavírce žadateli :
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (KSÚS Střč. kr.)
IČ : 000 66 001
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.,
povoluje
komunikace:
v úseku:
z důvodů:
termín:

úplnou uzavírku
silnice č. III / 1043
Vrané nad. Vltavou (konec obce) - chatová osada Jarov
havarijní stav skalního masivu nad sil. III/1043
od 1.2.2013 - do doby realizace provedení definitivního zabezpečení
skalního masivu

Uzavření úseku platí pro veškerou dopravu včetně cyklistů a chodců
a n a ř i z u j e objízdnou trasu pro veškerou dopravu obousměrně:


po sil. III/1043 z Vraného nad Vlt. do Zvole – dále po III/10115 na Ohrobec a Dolní
Břežany – dále na sil. II/101 směr Zbraslav a opačně

Žadatel : KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
kontaktní osoba : p. Viktor Pročka
tel. : 602 855 643
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
•

Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č.
30/2001 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na
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komunikacích MěÚ Černošice č.j. MUCE-4471-1/2013 OD-Ko a odsouhlasené
situace.
•

Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno, případně doplněno. Za
předepsané značení uzavírky odpovídá žadatel po celou dobu uzavírky.

•

Za průběh uzavírky zodpovídá žadatel.

Odůvodnění
Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, DI Praha venkov - JIH , na
základě žádosti KSÚS Středoč. kraje doložené dne 31.1.2013 z důvodů havarijního stavu
skalního masivu nad sil. III/1043 a následného ohrožení bezpečnosti silničního provozu a
chodců na této komunikaci, a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je
z veřejného zájmu únosná.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 /
2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím odboru dopravy
Městského úřadu Černošice.
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se
případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.
Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.
Olga Kopřivová
referent oddělení dopravy a správy
komunikací
otisk úředního razítka
Obdrží :
Doručuje se účastníkům řízení:
žadatel
Na vědomí :
Krajský úřad Středoč. kraje, odbor dopravy
Policie ČR, DI Praha venkov – JIH
HZS Středoč. kraje
Územní středisko ZS
Obec Vrané n . Vltavou
Obec Zvole
Obec Březová – Oleško
Obec Okrouhlo
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