
 

   

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací 
pracoviště Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.: 203549/2021/Kou V Praze dne 30.11.2021 
Č.j.: MUCE 216841/2021 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

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

 

R O Z H O DN U TÍ  
P O V O L E N Í  Ú P L N É  U Z A V Í R K Y  

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 :   

STRABAG a.s., IČ 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, zastoupený 

LUSMIA DZ s.r.o., IČO 06904742, V dolině 1515/1b, 101 00  Praha 10 
  
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:        most přes Kocábu - uzavřen průjezd na Slapy                                                                                                                               
z důvodů:    demontáž provizorního mostu v km staničení cca 15,260 – 15,380                                  

termín:       od   18.12.2021      do     19.12.2021 

 a nařizuje se objízdná trasa : 

 Objízdná trasa bude vedena ze sil. II/102 ve Štěchovicích po sil. II/106 přes Hradištko do Krňan 
– dále III/1063 Vysoký Újezd – III/1027 Nová Rabyně – Slapy na sil. II/102 a opačně. 

 Pro přímé cesty ze Slap do Prahy a z Prahy do Slap doporučujeme vzhledem k dalším 
dopravním opatřením na sil. II/102 v úseku Štěchovice – hranice hl.m. Prahy (částečné uzavírky 
sil. II/102 se semaforovými úseky) využít jiné příjezdové trasy. 

 Pro pěší přístup z lokality Zadní konce do centra obce bude veden průchod ul. Za Kocábou a 
dle možností stavby koridorem podél uzavřeného úseku. 

 Vedení pravidelné autobusové dopravy : 

Dočasná změna tras a zastávek linek PID  
č. 360, 361 a 390 
 
OBJÍZDNÉ TRASY 
Linka 360 bude v úseku „Praha, Lihovar – Korkyně, Křížkov, u kapličky“ vedena obousměrně 
odklonem Strakonická – D4 – ul. Pražská v Dobříši – II/114 – II/102. 
Linka 361 bude v úseku „Štěchovice – Slapy, motorest“ vedena obousměrně odklonem II/106 – 
III/1063 – III/1027. 
Linka 390 bude v úseku „Štěchovice – Rabyně, rozc. Blaženice“ vedena obousměrně odklonem 
II/106 – III/1063. Vybrané spoje budou zkráceny do trasy „Praha, Smíchovské nádr. – 
Štěchovice.“ 
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ZMĚNY ZASTÁVEK 
Ruší se: 
„Slapy, Na Polesí“ – obousměrně 
„Nové Dvory, Porostliny“ – obousměrně 
„Nové Dvory, Nová Hospoda“ – obousměrně 
 
Přemisťuje se: 
„Korkyně, Křížov, u kapličky“ – obousměrně na sil. III/10216 za křižovatku 

Investor :   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.                                    
odpovědná osoba:    Miroslav Valenta    tel.:  724 370 591                                                                                                

 Zhotovitel :   STRABAG  s.r.o.                                                                                                     
odpovědná osoba :    Ing. Karel Šimek          tel. : 602 224 685 

 Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 

• Dopravní značení bude použito v základní velikosti s reflexním povrchem, 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 216840/2021 OSU vydané Opatřením obecné 
povahy č. 332/2021 a odsouhlasených situací DIO vypracovaných LUSMIA DZ, s.r.o. s 
datem 17.11.2021  

• 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 zodpovídá zhotovitel  po 
celou dobu uzavírky.  

• Stanovení přechodné úpravy provozu pro vedení objízdné trasy ve správním území 
ORP Benešov vydal MěÚ Benešov, OVÚP, oddělení silniční správní úřad dne 
24.11.2021 č.j. MUBN/228879/2021/VÝST. 

• Zhotovitel je povinen po celou dobu uzavírky zabezpečit přístup majitelům či uživatelům 
přilehlých nemovitostí dotčených v úseku stavby a zajistit příjezd vozidel IZS k dotčeným 
nemovitostem. 

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

• Po dobu stavby bude zhotovitel průběžně kontrolovat stav objízdné trasy a případně 
vady ve sjízdnosti ihned po zjištění odstraňovat. 

• Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průjezd zimní údržby, tj. šíře vozovky min. 3,5m, 
objízdná trasa pro vozidla zimní údržby bude vedena ulicí Za Kocábou a dále po 
místních komunikacích zpět na II/102. 

• Po ukončení objízdné trasy bude investorem stavby Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje provedena oprava povrchu objízdné trasy  odpovídající  stavu před 
jejím zahájením.  

• 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.  

• 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: 

 STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, 
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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 
17.11.2021 žádost o povolení úplné uzavírky sil.  II/102 ve Štěchovicích v úseku mostu přes 
Kocábu (průjezd na Slapy) z důvodů demontáže provizorního mostu v rámci realizace stavby 
„Rekonstrukce sil. II/102 Praha – Štěchovice“ km staničení cca 15,260 – 15,380 (2. úseku, 
26.fáze). Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.  

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 19.11.2021 
č.j. MUCE 205087/2021 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 a 
§ 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
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  22.11.2021, MěÚ Dobříš, OVŽP, doprava 
a silniční hospodářství ze dne 29.11.2021, MěÚ Benešov, OVÚP, oddělení silniční správní úřad 
svým stanovením přechodné úpravy provozu vydané dne 24.11.2021 č.j. 
MUBN/228879/2021/VÝST, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 
18.11.2021 zn. 8808/21/KSUS/KLT/JRC, Městyse Štěchovice ze dne 24.11.2021. 
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Městys Štěchovice, Obec Hradištko, Obec Krňany, Obec Vysoký Újezd, Obec Slapy. 

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. 

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 opravňuje správní orgán 
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 

Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na 
náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 
 
 
 
 

                   
Karla Koupá 

referent oddělení dopravy 
 a správy komunikací OSU 
 Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

 
 

Příloha: situace dopravního značení 
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Obdrží : 

Účastníci:  
LUSMIA DZ s.r.o., IDDS: em74d38 
 sídlo: V dolině č.p. 1515/1b, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 
 zastoupení pro: STRABAG a.s., Kačírkova 982/2, 150 00  Praha 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm 
 sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07  Štěchovice 
Obec Krňany, IDDS: krsautv 
 sídlo: Krňany č.p. 3, 257 44  Netvořice 
Obec Slapy, IDDS: hrfbxt6 
 sídlo: Slapy č.p. 72, 252 08  Slapy nad Vltavou 
Obec Vysoký Újezd, IDDS: sk9bztb 
 sídlo: Vysoký Újezd č.p. 25, 257 44  Netvořice 
Obec Hradištko, IDDS: fxtbd3h 
 sídlo: Ve Dvoře č.p. 1, 252 09  Hradištko 
Dotčené správní úřady: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, DI, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64  Mnichovice 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, DI, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Příbram, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Městský úřad Benešov, OVÚP, SSÚ, IDDS: cb4bwan 
 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01  Benešov u Prahy 
Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, úsek dopravy a silničního 
hospodářství, IDDS: pnxbx8u 
 sídlo: Mírové náměstí č.p. 119, 263 01  Dobříš 
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 
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 
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv 
 sídlo: Sokolovská č.p. 100/94, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
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