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.:44949/2017/Ko
MUCE 44952/2017 OSU
Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

V Praze dne 24.7.2017

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 :
Arcibiskupství pražské, IČO 00445100, Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha
Podle ustanovení § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.,
povoluje

dodatečně úplnou uzavírku : havarijní stav lesního porostu

komunikace:
z důvodů:

sil. II/101 – Břežanské údolí
odstranění stromů v havarijním stavu podél sil. II/101

v úseku :

od zookoutku ke kruhovému objezdu

termín :

od

24.7.2017 (cca 9.00 hod.) do

28.7.2017

Doprava bude vedena po objízdné trase ze sil. II/101 na sil. III/10115 na Točnou a dále po
ul. Branišovská na Komořanskou.
Žadatel : Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1, IČO 00445100
odpovědná osoba:. Ing. Jiří Šulikta
telefon : 734 783 17202 347 454
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.



Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno, případně doplněno. Za
předepsané značení zodpovídá zhotovitel po celou dobu akce.



Po ukončení odstranění stromů bude komunikace před uvedením do provozu řádně
vyčištěna (odstranění větvoví apod.).
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 žadatel.
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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:
Arcibiskupství pražské, IČO 00445100, Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha
Odůvodnění
Žadatel v souladu s § 39 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, podal žádost o povolení úplné uzavírky sil. II/101 v úseku
Břežanské údolí. Důvodem je odstranění stromů v havarijním stavu podél této
komunikace,zejména odstranění provozně nebezpečných stromů, kde bezprostředně hrozí
jejich pád na přilehlou komunikaci (v souladu se zákonem č.289/1995, O lesích). Provozně
nebezpečné stromy byly vyznačeny odborně způsobilými pracovníky polesí Dolní Břežany
Arcibiskupství pražské.
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. Vzhledem k tomu, že se jedná o
havarijní stav, byla uzavírka telefonicky projednána se správcem komunikace Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje, Policií ČR, DI Praha venkov – JIH a Městskou částí
Praha 12, OD.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
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"
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci
Arcibiskupství pražské, IDDS: c72jaa3
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
Dotčené správní úřady:
Městská část Praha 12, OD, IDDS: ktcbbxd
Obec Dolní Břežany, odd. správa majetku, IDDS: 9h6berv
Obec Zvole, IDDS: v4yam5a
Obec Vrané nad Vltavou, IDDS: jr6bgyi
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov – JIH, IDDS: 2dtai5u
Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73
Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS: wmjmahj
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