
 

   

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací 
pracoviště Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.: 83686/2021/Kou V Praze dne 1.7.2021 
Č.j.: MUCE  93815/2021 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Karla Koupá, kancelář č. dv. 110 
221 982 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz 

 

ROZHODNUTÍ 
 

POVOLENÍ UZAVÍRKY 
 

Městský úřad Černošice , odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, 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 úplné uzavírky komunikace, 
vydává toto  rozhodnutí žadateli : 

Pozemní komunikace Bohemia a.s., IČO: 27900096, Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 
272 01 Kladno 

zastoupené na základě plné moci 

ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova 923, 273 51  Unhošť 
 
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.,  se povoluje  úplná uzavírka v Jílovišti  
 
Komunikace:            silnice č. III/11513  
v úseku:   most přes I/4  

důvodů:     stavební práce - oprava povrchu komunikace 

v termínu:         od    13.7.2021   do   16.7.2021    
 

 Objízdná trasa pro úplnou  uzavírku pro veškerou automobilovou dopravu obousměrně:            
  
 Z Jíloviště  po silnici č. III/1025 na křížení s sil. č. III/11512  a) po silnici III/11512 – Všenory  
 b)  po silnici III/1025 Klínec  – III/0042 Líšnice  - Řitka  na D4 směr Příbram případně po silnici 

III/11510 do Všenor  a opačně 
 

 Investor :  KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 Zhotovitel :  Pozemní komunikace Bohemia a.s.                                                                       

odpovědná osoba :  Vladislav Pich   tel.: 725 901 766 
 

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 

• Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním, dle vyhlášky MDS č. 
294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na 
komunikacích  č.j. MUCE 93799/2021 OSU vydané Opatřením obecné povahy č. 
164/2021 a odsouhlasených situací DIO vypracovaných Ing. Martinem Frolíkem, ADSUM 
spol. s r.o. v červnu 2021. 

• Po celou dobu úplné uzavírky bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno 
z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude 
kontrolováno, případně doplněno. Za předepsané značení odpovídá zhotovitel  po celou 
dobu uzavírky.  
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• Zhotovitel je povinen po celou dobu úplné uzavírky zabezpečit přístup majitelům či 

uživatelům přilehlých nemovitostí dotčených v úseku stavby a dle možností stavby zajistit 
příjezd vozidel IZS k dotčeným nemovitostem. 

• Stavební materiál nebude ukládán na tělese pozemní komunikace ani jejích součástech 
mimo místa s dopravním opatřením.  

• Při akci bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění silnice, jejich 
součástí a příslušenství. Pokud však ke škodě přesto dojde, je žadatel povinen poškození 
oznámit správci silnic – KSÚS Středočeského kraje, a bezodkladně s nimi projednat 
způsob odstranění poškození, dále zajistí úklid na komunikacích, na něž se vztahuje toto 
rozhodnutí. 

• Při akci budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, p.o. ze dne 22.6.2021 zn. 4862/21/KSUS/KLT/JRC. 

• Žadatel v  případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení   
dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ - oddělení dopravy a správy 
komunikací MěÚ Černošice.  

• Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.  
• Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, 

oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo 
pozměnit. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51  Unhošť 

 
Odůvodnění 

Žadatel v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 
21.6.2021 žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. III/11513 v Jílovišti z důvodu realizace 
stavby „Oprava povrchu komunikace“ v úseku mostu přes I/4 od sjezdu na I/4 směr Příbram ke 
křížení s ul. Klínecká. 

Silniční správní úřad oznámil zahájení řízení a seznámil účastníky řízení a dotčené správní úřady 
s podklady do rozhodnutí s možností se k nim vyjádřit svým opatřením ze dne 24.6.2021 č.j. 
MUCE 87055/2021 OSU.  

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích 
a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
povolil úplnou uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, 
protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí 
souhlas  Policie ČR, Krajské ředitelství, DI Praha  venkov –  Západ ze dne 22.6.2021 č.j. KRPS-
149371-1/ČJ-2021-011606-Kl, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., ze dne 
22.6.2021 zn. 4862/21/KSUS/KLT/JRC, Obce Líšnice ze dne 28.6.2021, Obce Klínec ze dne 
23.6.2021 a Obce Jíloviště ze dne 22.6.2021 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Obec Řitka, Obec Líšnice, Obec 
Klínec, Obec Jíloviště  

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 stavební úřad, oddělení dopravy a 
správy komunikací, 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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 



Č.j. MUCE 93815/2021 OSU str. 3 

 
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán 
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 
 
 
 

Karla Koupá 
referent odboru stavební úřad  

 Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

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

Obdrží :  

účastníci  
ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsy5y5 
 sídlo: Havlíčkova č.p. 923, 273 51  Unhošť 
 zastoupení pro: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01  
Kladno 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j 
 sídlo: Pražská č.p. 81, 252 02  Jíloviště 
Obec Klínec, IDDS: fyvank5 
 sídlo: Klínec č.p. 138, 252 10  Mníšek pod Brdy 
Obec Líšnice, IDDS: xgsbxp8 
 sídlo: Líšnice č.p. 175, 252 10  Mníšek pod Brdy 
Obec Řitka, IDDS: q7ka76z 
 sídlo: Na návsi č.p. 54, 252 03  Řitka 
dotčené správní úřady: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-Západ, DI, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Zborovská 13, 150 0 Praha 5 
na vědomí: 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n 
 sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj 
 sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01  Kladno 1 
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