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Skanska a.s., lčo 2627L 303, Křižíkova682/34a,186 00 Praha 8 - Karlín,
kterou zastupuje společnost Quo s.r.o., lČo 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov,
kterou dale zastupuje MichalTrenčinský, tČoruz89 5o1, M. Kudeříkové č.p. 1575,256 01 Benešov

ROZHODNUTI

o PoVoLENí UzAVínrv
Výroková část

Městský úřad Benešov, odbor vrýstavby a územníhoplánování, oddělení silničnísprávní úřad,
jako silničnísprávní úřad přís|ušný podle 5 40 odst.4 písm' a) zákona č. L3/L997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích'') ve správním
řízenípřezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 30.07.2021 podala
společnost Skanska a.s., lčo 2627t 303, Křižíkova 682l34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
kterou zastupuje společnost Quo s.r.o., lčo 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov,
kterou date zastupuje MichaITrenčinský, lČoruz89 5o1, M. Kudeříkové č.p. t575,256 01 Benešov

(dále jen ''žadatel''}, a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie čR a souhlasu správce
komunikace _ podle $ 24 zákona o pozemních komunikacích a 9 39 odst. a vyhlášky č. Lo4lL997 sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,vyhlášky")

l.povoluje
úplnou a částečnouuzavírku silnice č. lt/105, staničenícca km 14958 - t6,266 a úplnou uzavírku
silnice č. llu1055, staničenícca km 0,000 _ 0,642, vše v k.ú. Lešany nad Sázavou, z důvodu zajlštění
akce ,,ll/105 hranice okresu Benešov _ Chrást nad Sázavou, rekonstrukce - oprava objízdné trasy,
silnice č. llu1055 a ll|toí", viz níže- situace dopravního opatření Dlo.
Uzavírky budou probíhat ve dvou etapách (1-. etapa - úplná uzavírka silnice č.ll/I05, staničenícca km
14,958 -L6,248 a částečnáuzavírka silnice č. ll/105, staničenícca km L6,248-L6,z66 a 2. etapa - úplná
uzavírka silnice č. lll/1055, staničenícca km 0,000 - 0,642a částečnáuzavírka silnice č. ll/105, staničení
cca km I6,2L2 - 1'6,266), které budou na sebe plynule navazovat, tedy po skončeníuzavírky l. etapy
plynule začne uzavírka ll. etapy.
Stránka 1 z 6
www. benesov-citv.cz

tčo: oo 23I4o7
čS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

a

f'1ěsto Benescll' ig drŽiietem certiňkót,.t l5í] 90ot

Č.j. rM u gN/ras

o!

str. 2

l 2027/vÝsT

ll.nařizuje objížd'ku
která je vyznačena v situacích dopravního opatření Dlo - viz níže,v návaznosti na uzavírku uvedenou
v bodě t. tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou:

vedoucípo silnici lll. třídy č. 1055, silnici lll. třídy č. 1065, silnici ll. třídy č. 106, silnici ll. třídy č. 105 a zpět
v celkové délce cca 7 km.

Autobusové linkv RoPlD

Linka PlD 332 bude v úseku Kamenný přívoz - Lešany obousměrně vedena trasou po silnicích
ll/].o5 - x/Io6 - lll/1065 (v Lešanech závlekem silnici lll/L055 a obratem místnímikomunikacemi
u základní školy)' Zastávka ,,Lešany,Nová ves,Rozc." bude obousměrně zrušena.

l. Etapa (list Dlo č. 1l

úplná uzavírka silnice č. Il/105, staničenícca km 14,958 - t6,248
částečnáuzavírka silnice č. ll/t05, staničenícca km L6,248 - t6,266
ll/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou,
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ll. Etapa (list Dlo č. 6l
úplná uzavírka silnice č. ttl/1055, staničenícca km 0,000
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lll. Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky
1' Uzavírka se povoluje za účelemzajištění akce ,,ll/106 hranice okresu Benešov - Chrást nad Sázavou,
rekonstrukce - oprava objízdné trasy, silnice č. lll/1055 a llholr".
2. Celková doba trvání uzavírky je stanovena takto:
od 01.09.2021 - do 14.09.2021 s tím, že bude probíhat ve dvou etapách, přičemž tyto etapy budou
na sebe plynule navazovat, tedy po skončeníuzavírky l. etapy plynule začne uzavírka ll. etapy.

3. Dopravní značenív místě uzavírky a na trase objížďky se stanovuje dle stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem Benešov, odborem
výstavby a územního plánování, oddělením silničníhosprávního úřadu dne IL.08.2I2L

pod č.j. MUBN/137225l2o2llvÝST. Žadatel zajistí umístěnídopravníhoznačenía zařízenína zák|adě
stanovené přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.
Po ukončeníuzavírky bude přechodné dopravní značeníneprodleně odstraněno a stávající uvedeno
do původníhostavu.

4. Žadatel provede před zahájením předmětné uzavírky pasportizaci pozemních komunikací na trase
objížd'ky,kjejímu provedení zajistí přítomnost oprávněné osoby vlastníka komunikace, po které
je vedena objížd'ka. Z pasportizace bude pořízena fotodokumentace, příp. video, a vyhotoven
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písemný výstup s popisem stavebního a dopravně-technického stavu těchto komunikací' Po ukončení
uzavírky bude provedena kontrola za účastioprávněné osoby Vlastníka komunikace, po které
je vedena objížďka a příp. následné škody zapříčiněnéprovozem na objízdnétrase žadatel
neprodleně odstranív souladu s s 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích na vlastní náklady.

5. Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem dotčenépozemní komunikace, Krajskou správou
a údrŽbou silnic Středočeského kraje, p.o. (oblast Kladno) ze dne 02'08.2o2L pod značkou
5898/21lKsUs/KLT^Rc a Krajskou správou a údržbousilnic Středočeského kraje, p.o. (oblast
Benešov) ze dne 03.o8.2o21 pod značkou 4o32l2tlKsÚs/gNlr/nou.

6. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečL aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn
přístup k sousedním nemovitostem'

7. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než
k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívějšíukončeníakce a plné obnovení provozu než je poslední

den platnosti tohoto povolení), žadatet tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní
informačnícentrum (NDlc), Slovenská 7lll24,7o2oo ostrava-Přívoz, teIefonicky na 596 663 5503, nebo mailem (s powrzením o doručení)ndic@rsd.cz' a dále silničnímusprávnímu úřadu
na e_mailv hlavičce tohoto rozhodnutí.
8. Žadatel zajistí, aby na začátku uzavírky byla umístěna orientačnítabule s uvedením dat zahájení
a ukončeníuzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby,
na jejichž žádost byla uzavírka povolena, pokud je doba trvání uzavírky delšínež tři dny a týká-li
se stavebních prací.

9. Pracovník odpovědný za dopravní značeníje: Václav Zárybnický (Quo s.r.o., lČo 264 87
Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov), tel.: 737 797

zlL.

985,

]'0.Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečeníakce: lng. Lukáš Radi| (společnost Skanska a.s.,
lČo 2627L3o3, Křižíkova682/34a,186 00 Praha 8 - Karlín) tel.:737 257 405.

Účastníci řízení ve smyslu ust. 5 27 odst' 1 zákona č. 50o/2o04 Sb', správní řád, v posledním platném
znění (dále jen ,,správní řád"), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Skanska a.s., lčo 2627L 303, Křižíkova 682l34a,186 00 Praha 8 - Karlín
Quo s.r'o., lČo26487 985, Křižíkova č.p' 2158, 256oL Benešov

odůvodnění
Žadatel podal dne 3o.o7'2021žádost o povolení uzavírky komunikace, uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení.
V žádosti je uvedena jako osoba odpovědná za přechodnou úpravu provozu (dopravní značenía zařízení)

pověřená osoba zmocněnce žadatele, správní orgán proto zahrnul zmocněnce žadatele do okruhu
účastníkůřízení se všemi právy a povinnostmi vypl'ývajícímize správního řádu, konkrétnípovinnosti
zahrnul do podmínek rozhodnutív odpovídajícímrozsahu dle obsahu podané žádosti.

Jestliže byla stanoviska všech dotčených orgánů, resp. účastníkůřízení, k uzavírce nebo přiloženému
dopravně - inženýrskému opatření získána před prvním úkonem silničníhosprávního úřadu v Yízení,
silničnísprávní úřad považuje tato stanoviska za projednání žádosti ve smyslu 5 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích s těmito subjekty. V souladu s 5 6 správního řádu proto silničnísprávní úřad
nezatěžoval účastníkyřízenídalšímprojednáním věci a rozhodl bez zbytečných průtahů,aby byla
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uzavírka zveřejněna pro účastníkysilničníhoprovozu na webovém portálu Národního dopravního
informačníhocentra z hlediska veřejného zájmu s největším možným předstihem'
Silničnísprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.
Silničnísprávní úřad žádost podle s 39 odst. 1 vyhlášky ě' Io4/L997 Sb', kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, v platném znění, posoudil a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy
zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy, a po projednání podle 5 24 zákona o pozemních komunikacích povolil uzavírku
komunikace při použitíustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a za podmínek stanovených
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízeníve smyslu ust. 5 27 odst. 2 správního řádu:
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, p.o., lČo ooo 66 oo1, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
obec Lešany, lDDS: bnvbte3
Obec Krhanice, IDDS: enSaqes

obec Kamenný Přívoz, lDDS: 3i7akvj
Vypořádánís návrhy a námitkami účastníků
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání

-

s

k podkladům rozhodnutí:
vyjádřeními účastníků

Požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou uvedené v podmínkách rozhodnutí.

Poučeníúčastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeskéhokraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšíhosprávního orgánu.
odvolání protitomuto rozhodnutínemá podle s 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastníkdostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka.
odvo|áním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Robert Novák
odborný referent

Poplatek

Správní poplatek podle zákon a č' 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje

obdrží

Zmocněnec žadatele a účastníkařízenípodle s 27 odst.
Michal Trenčinský, lDDS: 68733vz

1

správního řádu
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Účastníciřízení

Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, lDDS: a6ejgmx
obec Lešany, lDDS: bnvbte3

Obec Krhanice, IDDS: en8aqes

obec Kamenný Přívoz, lDDS: 3i7akvj
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územníodbor Benešov, Dopravníinspektorát, IDDS:

2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územníodbor Praha venkov

-

JlH, dopravní inspektorát,

IDDS:2dtai5u
Městský úřad černošice,odbor stavební úřad -oddělenídopravy a správy komunikací, lDDS: u46bwy4

ostatní
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územníodbor Benešov, lDDS: dz4aa73
Zdravotnická záchranná služba, lDDS: wmjmahj
Regionální organizátor pražskéintegrované dopravy (RoPlD), lDDS: ku79q7n
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