Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
pracoviště Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN.
Č.j.:
vyřizuje:
tel./e-mail:

výst.:44905/2017/Ko
MUCE 63159/2017 OSU
Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

V Praze dne 23.10.2017

Rozhodnutí
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 uzavírky komunikace podané
dne 24.7.2017, vydává toto rozhodnutí žadateli :
HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.,
povoluje
komunikace:
z důvodů:
v úseku :
v termínu :

úplnou uzavírku v Černošicích
sil. II/115 – ul. Dobřichovická
rekonstrukce komunikace - 8.etapa
Slunečná - Mokropeská (včetně křižovatky Dobřichovická x
Mokropeská)
od 30.10.2017 do 9.12.2017

a nařizuje objízdnou trasu :
•

pro veškerou tranzitní dopravu obousměrně :

z Radotína po sil. II/101 ul. Zderazská přes Třebotov na sil. III/10120 Kuchař – dále po III/10122
Mořina – III/11621 Mořinka na II/116 a II/115 Dobřichovice – Černošice
•

pro dopravní obslužnost Černošic :

ze sil. II/115 ul. Vrážská po místních komunikacích Dr. Janského – Slunečná –zpět na sil. II/115
ul. Dobřichovická a opačně

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK

PRO LINKY PID 315, 664, 665 A 951

LINKA 315
Linka bude zkrácena do trasy „Sídliště Radotín“ – „Černošice, Žel. zast.“. V úseku
„Černošice, Žel. zast.“ – „Černošice, U Transformátoru“ bude nahrazena polookružní
variantou linky 665.

LINKA 664

VEDENÍ TRASY
směr "Černošice, Škola“" :
do zastávky „Černošice, Kladenská“ beze změny – Vrážská – Kladenská – Školní a dále po
pravidelné trase
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LINKA 665

VEDENÍ TRASY
směr "Karlík" :
do zastávky „Černošice, Kladenská“ beze změny – Vrážská – Kladenská – Školní –
Mokropeská – Měsíční – Slunečná – Dobřichovická a dále po pravidelné trase
směr "Černošice, Žel. zast." z Karlíka:
do zastávky „Dobřichovice, Randova“ beze změny – přímo silnice II/115 – na území města
Černošice – Dobřichovická – Slunečná – Dr. Janského – Dr. Janského – Vrážská –
Karlštejnská – výstup
směr "Černošice, Žel.zast." – polookružní spoje :
do zastávky „Černošice, Kladenská“ beze změny – přímo Vrážská – Kladenská – Školní –
Mokropeská – Měsíční – Slunečná a dále po pravidelné trase
Spoje jedoucí v trase „Černošice, Žel. zast.“ – „Černošice, U Transformátoru“ jsou
převedeny na polookružní variantu.

LINKA 951

VEDENÍ TRASY
směr "Dobřichovice" :
do zastávky „Černošice, Kladenská“ beze změny – přímo Vrážská –Kladenská – Školní –
Mokropeská – Měsíční – Slunečná – Dobřichovická a dále po pravidelné trase
směr "Praha, Chaplinovo náměstí":
do zastávky „Dobřichovice, Randova“ beze změny silnice II/115 – na území města Černošice –
Dobřichovická – Slunečná – Dr. Janského – Vrážská – Karlštejnská – Riegerova – Vrážská –
Radotínská a dále po pravidelné trase

ZASTÁVKY
Ruší se:
"Černošice, Husova" – směr „Černošice, Škola“
"Černošice, Centrum Vráž" – v obou směrech
Zřizuje se:
"Černošice, Měsíční" – ve směru „Černošice, U Transformátoru“ (linky 665,951) - v ulici
Měsíční, cca 35 m za křižovatkou s ulicí
Mokropeskou, do čela dočasného nástupiště
Přemisťuje se:
"Černošice, U Transformátoru" – směr

„Dobřichovice, Randova“ – v ulici Slunečná, na
stávající zatravněné ploše, vstřícně chodu
do č.p. 718, v čele dočasného nástupiště
– směr „Černošice, žel.zast.“ – v ulici Slunečná, cca 20 m za
vchodem do objektu č.p. 1411, 1 m před
sloupem vo u stávající chodníkové hrany
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LINKA 951
Zřizuje se:
"Černošice, Javorová" – směr „Černošice, žel.zast“ – v pravidelné zastávce linky 665
"Černošice, Na Ladech" – směr „Černošice, žel.zast“ – v pravidelné zastávce linky 665
"Černošice, U Kamenného mostu" – směr „Černošice, žel.zast“ – v pravidelné zastávce linky
665
"Černošice, Masopustní náměstí" – směr „Černošice, žel.zast“ – v pravidelné zastávce linky
665
"Černošice, Mokropsy, žel. zast." – směr „Černošice, žel.zast“ – v pravidelné zastávce linky
665
"Černošice, Dr. Janského" – směr „Černošice, žel.zast“ – v pravidelné zastávce linky 665
Přemisťuje se:
"Černošice, Žel. zast-„" – směr

„Praha, Chaplinovo náměstí“ – v ulici Karlštejnská na
opačnou stranu komunikace, do pravidelné
nástupní zastávky linky 313

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zhotovitel : HES stavební s.r.o., Zelený Pruh 1560/99, Praha 4
odpovědná osoba:. p. Michal Jakubec
telefon : 732 116 479
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
•

•

•
•

•
•

Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015
Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích č. TP 66 a ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na
komunikacích č.j. MUCE 59618/2017 OSU vydané opatřením obecné povahy č.
157/2017 a odsouhlaseného DIO.
Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno, případně doplněno. Za
předepsané značení zodpovídá zhotovitel po celou dobu akce.
V průběhu stavby nebudou znečišťovány ostatní pozemní komunikace, případné
znečištění bude neprodleně odstraněno.
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:
HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník
Odůvodnění
Žadatel v souladu s § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, podal dne 24.7.2017 žádost o povolení uzavírky komunikace
z důvodů odstranění rekonstrukce komunikace II/115 v Černošicích.
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. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil uzavírku komunikace za
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky
pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov –
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Západ ze dne 21.7.2017 č.j. KRPS-203588/ČJ-201-011606-Kl, DI Beroun ze dne 25.7.2017 č.j.
KRPS-235815/ČJ-2017-010206,
MěÚ
Beroun,
ODSA
ze
dne
1.8.2017
č.j.
MBE/50904/2017/DOPR-Mij a MČ Praha 16 ze dne 1.8.2017 s vedením objízdné trasy.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
MěÚ Beroun, MČ Praha 16
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu
Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00
Praha 2, podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí, bude posuzováno jako
přestupek podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů pro
fyzické osoby nebo podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro
právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy
komunikací OSÚ
"otisk razítka"
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci
HES stavební s.r.o., IDDS: pnj8bie
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
Dotčené správní úřady:
Město Černošice, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice
Městský úřad Beroun, odbor dopravy, IDDS: 2ubtq5
Městská část Praha 16, IDDS: ntsbt5z
město Dobřichovice, IDDS: v9ubetv
Město Řevnice, IDDS: t8fbbrn
Obec Mořina, IDDS: 9jtbjid
Obec Vysoký Újezd, IDDS: 9ftap3g
Obec Mořinka, IDDS: rbkidvm
Obec Třebotov, IDDS: arabayv
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov – Západ, IDDS: 2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Beroun, IDDS: 2dtai5u
Na vědomí:
Ropid, regionální organizátor pražské integrované dopravy, Rytířská 10, Praha 1, e-mail
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73
Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS: wmjmahj

