MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE
odbor technický a dopravní
vaše č.j.:
ze dne:

naše č.j.: MUHO/ 19230 /2022
vyřizuje: M. Jelínek
tel.: 311 545 367
e-mail: doprstav2@mestohorovice.cz

ADSUM, spol. s.r.o.
Havlíčkova 923
273 51 Unhošť

Datum: 11.07.2022

ROZHODNUTÍ
Firma VPK Suchý s.r.o. IČ: 270 76 201, zastoupená na základě plné moci firmou ADSUM spol.
s r.o. se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991 požádala dne 4. 7. 2022 o povolení
úplné uzavírky sil. III/11713 v obci Újezd a to při stavbě: „ Újezd - kanalizace a ČOV“.
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4
písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákona o pozemních komunikacích), jako silniční správní úřad ve věcech silnic, na základě
souhlasů majetkového správce krajské silnice KSÚS Středočeského kraje, Policie ČR,KŘ-DI
Beroun podle č. j.: KRPS-168439-2/ČJ-2022-010206, dopravce VHD a dotčených obcí a

povoluje
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se tento
zákon provádí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhlášky k němu)
uzavírku
krajské silnice III/11713 v obci Újezd a to za těchto podmínek :
1. Termíny úplné uzavírky:
sil. III/11713 v obci Újezd od 17. 7. 2022 do 17. 9. 2022
2. Druh uzavírky: úplná:
3. Důvod uzavírek : výstavba kanalizace a ČOV pro obec Újezd.
4.Uzavřený úsek: cca 300 m – od křižovatky s III/11711 směrem na obec Cerhovice.
5. Stanovená objížďka: z obce Újezd po sil.č. III11711 směrem na obec Osek ke křižovatce sil.č.
III/11711 x III/1141 a odtud po sil.č. III/1141 do obce Záluží až ke křiž se sil.č. II/114 a po silnici
II/114 směrem na obec Drozdov až ke křiž. se sil.č. II/605. Po této silnici do obce Cerhovice až ke
křiž.se sil.č III/11713 směr Újezd. Rezidentům bude umožněn příjezd k jejich RD, vždy ale
nejprve po dohodě se stavbyvedoucím. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.
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6. Dopravní značení: Stanoveno dle přílohy DIO schválené Policií ČR, KŘ-DI Beroun
č.j.KRPS-168439-2/ČJ-2022-010206.

..

7. Délka uzavírky: 300 m
8. Délka objízdné trasy: 5 km
9. Odpovědná osoba: dopravní značení- Michal Gregor tel: 777 690 025
stavbyvedoucí- Lukáš Kopp tel: 731 938 796
10. Autobusová doprava: v uzavírce nebudou obsluhovány autobusové zastávky, autobusová
doprava využije objízdné trasy.
11. Žadatel je povinen zajistit včasné informování majitelů sousedních nemovitostí a umožnit
těmto majitelům po dobu uzavírky přístup na jejich nemovitosti.
V případě nesplnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může silniční správní úřad
udělené povolení omezit nebo zrušit ( § 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů ), při porušování podmínek stanovených v rozhodnutí o vydání povolení
rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení ( § 25 odst.3 zákona o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Odůvodnění:
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní obdržel výše uvedenou žádost dne
4. 7. 2022 Po obdržení souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů a po projednání
objízdných tras a dopravních opatření vydal MěÚ Hořovice, odbor TAD rozhodnutí o uzavírce.
Dopravní opatření po dobu stavby je nezbytné a slouží k ochraně všech účastníků sil. provozu.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 a to
podáním, učiněným u zdejšího Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.

Miloslav Jelínek
samostatný referent odboru technického a dopravního

Souhlas vedoucího odboru s vypravením ……………………………………………………………………………..
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Správní poplatek: byl stanoven podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných
státními orgány ve znění pozdějších předpisů - bez poplatku
Obdrží na doručenku:
ADSUM spol. s r.o.
KSÚS Středočeského kraje
Obec Újezd
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR, KŘ-DI Beroun
Na vědomí:
ARRIVA SČ s.r.o.
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno
USZS Středočeského kraje, Vančurova 1544, Kladno 272 01
Městys Cerhovice
Obec Osek
Obec Záluží
ROPID
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