
 

   

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:67136/2020/Kou V Praze dne 12.11.2020 
Č.j.: MUCE 154660/2020 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Karla Koupá, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz 

 

ROZHODNUTÍ 

ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ  ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY 

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích") posoudil žádost o změnu rozhodnutí o povolení částečné uzavírky, 
kterou dne 3.11.2020 podal  

STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5,  v zastoupení 

LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V Dolinách 1515/1b, 101 00  Praha 10 

 

a na základě tohoto posouzení         p o v o l u j e 

změnu rozhodnutí č.j. MUCE 77856/2020 OSU ze dne 28.8.2020  
 
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.,  se povoluje  úplná uzavírka ve Štěchovicích  

komunikace:   silnice č. II/102       
v úseku:        km 14,790 – 14,940  (podél parkoviště)                                                                                                                       
z důvodů:    oprava komunikace                                                                                                           
termín:       od   7.9.2020      do     30.11.2020 

Podmínky pro částečnou uzavírku se doplňují a mění takto:  

komunikace:   silnice č. II/102       
v úseku:        km 14,790 – 14,940  (podél parkoviště)                                                                                                                              
z důvodů:    oprava komunikace                                                                                                           
termín:       od   7.9.2020      do     7.12.2020 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,150 00 Praha 5 

 
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 
3.11.2020 žádost o prodloužení termínu úplné uzavírky sil.  II/102 ve Štěchovicích z důvodů 
nedokončení stavby  „Rekonstrukce silnice II/102 Davle – Štěchovice.“       

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. 8 zákona o pozemních povolil 
uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly 
splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí a na základě předchozího souhlasu   
Policie ČR, DI Praha venkov – JIH ze dne  27.8.2020. 
 
Účastníci řízení - další dotčené orgány státní správy: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Městys Štěchovice 
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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. 

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

     
 

             
       Ing. Petra Pelešková 
vedoucí 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  
LUSMIA DZ s.r.o., IDDS: em74d38 
 sídlo: V dolinách č.p. 1515/1b, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
dotčené orgány státní správy : 
Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm 
 sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07  Štěchovice 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-JIH, DI, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64  Mnichovice 
na vědomí : 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n 
 sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00  Praha 1 - Staré Město 
Obec Buš, IDDS: eg7azin 
 sídlo: Buš, Buš, 252 08  Slapy nad Vltavou 
Obec Hradištko, IDDS: fxtbd3h 
 sídlo: Chovatelů č.p. 500, 252 09  Hradištko 
Obec Slapy, IDDS: hrfbxt6 
 sídlo: Slapy č.p. 72, 252 08  Slapy nad Vltavou 
Městys Davle, IDDS: aeybpn5 
 sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06  Davle 
Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx 
 sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06  Davle 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj 
 sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01  Kladno 1 
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