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ROZHODNUTÍ
Dne 26.10.2016 požádala firma Ekotech Hořovice s.r.o. o povolení uzavírky silnice III/1149
v délce cca 100 m v k.ú. Felbabka z důvodu souvislé kobercové opravy silnice po kanalizaci.
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 jako
silniční správní úřad ve věcech silnic, po předchozím souhlasu majetkového správce
komunikace KSÚS Středočeského kraje a Policie ČR KŘ- DI Beroun podle č.j. KRPS-1952881/ČJ-2016-010206 rozhodl takto :
Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se
zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí
vyhlášky k němu)
povoluje uzavírku
silnice III/1149 v délce cca 100 m v k.ú. Felbabka za těchto podmínek :
1. Termín uzavírky a objížďky :
od 09.11. 2016 13.00 do 16.11.2016
2. Druh uzavírky : ú p l n á o b o u s m ě r n á
3. Uzavřený úsek: silnice III/1149 v délce cca 100 m
4. Důvod uzavírky: souvislá kobercová oprava silnice po kanalizaci.
5. Stanovená objížďka: objížďka je vedena při úplné uzavírce v Hořovicích po sil. II/114 do
Lochovic, dále po II/118 směr Jince, Příbram do Rejkovic a to obousměrně.
6. Autobusová doprava – nedojde k omezení pravidelné autobusové dopravy
7. Dopravní značení: Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní stanovuje přechodné
dopravní značení dle přiložené přílohy.
8. Délka uzavírky: 100 m
9. Délka objížďky: 8 km

10. Zodpovědná osoba: Milan Vyštejn tel.: 777 272 399
11. Žadatel je povinen zajistit včasné informování majitelů sousedních nemovitostí a umožnit
těmto majitelům po dobu uzavírky přístup na jejich nemovitosti. Pokud by pořadatel umístil
komerčně využívaná zařízení na krajskou silnici, je povinen uzavřít s KSÚS Středočeského kraje
smlouvu o tomto využití.
12. Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození, znečistění okolních komunikací.
13. autobusová doprava: 9.11.2016 – 14.11.2016 vjezd autobusové dopravě povolen
15.11.2016 – 16.11.2016 při úplné uzavírce:
a) autobusy veřejné linkové dopravy budou používat stanovenou objízdnou trasu.
b) je nutné po dobu této uzavírky zřídit dočasné nástupní místo – dočasnou zastávku na
křižovatce na kraji obce Felbabka (na křižovatce směr Rpety). Tato zastávka by měla být
vybavena alespoň provizorními nástupními ostrůvky (např. panely) aby cestující nemuseli
vystupovat a nastupovat z příkopu.
c) v době uzavírky nebude obsluhována zastávka Felbabka, náhradní zastávka bude Felbabka
rozcestí
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní si vyhrazuje
udělené povolení omezit nebo zrušit, nebudou-li splněny podmínky tohoto rozhodnutí.
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Odůvodnění:
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní obdržel dne 26.10.2016 žádost o
povolení uzavírky z důvodu souvislé kobercové opravy silnice po kanalizaci. K uvedené žádosti
byly předloženy souhlasy majetkového správce dotčených silnic a Policie ČR KŔ DI Beroun č.j.
KRPS-195288-1/ČJ-2016-010206. Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní
uvedenou žádost a důvody, pro které se uzavírka provádí posoudil a rozhodl žádosti vyhovět
tak, jak je ve výroku uvedeno. Odvolání proti rozhodnutí dle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů byl odejmut odkladný účinek z důvodu
zajištění bezpečnosti silničního provozu
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu – odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5,
podáním u zdejšího Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního. Proti část o
vyloučení odkladného účinku se dle zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
odvolat nelze.

Martin Liprt
samostatný odborný referent
souhlas vedoucího odboru s vypravením:……………………………………………………………
Správní poplatek: nepodléhá správnímu poplatku.
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Obdrží - na doručenku :
Ekotech Hořovice s.r.o.
KSÚS Středočeského kraje
Obec Felbabka
Obec Lochovice
Město Hořovice
Dotčené orgány:
MěÚ Příbram, odbor dopravy
Policie ČR KŘ-DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun 2
Policie ČR KŘ-DI Příbram
Na vědomí:
ARRIVA a.s.
HZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
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