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ROZHODNUTÍ
Dne 20. 6. 2016 požádala firma STRABAG a.s. IČ: 608 38 744 zastoupená na základě plné
moci firmou ADSUM spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť o povolení částečné
uzavírky silnice III/1173 při výstavbě chodníku v obci Praskolesy.
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 projednání a souhlasu majetkového správce
komunikace KSÚS Středočeského kraje a Policie ČR – KŘ-DI Beroun.
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

částečnou

uzavírku

krajské silnice III/1173 při výstavbě chodníku v obci Praskolesy.
1. Termíny částečné uzavírky :
12. června - 14. srpna 2017
2. Druh uzavírky : částečná
3. Úsek s omezením: pracovní místo na sil. III/1173 v místě stavby chodníku
4. Důvod uzavírky: výstavba chodníku
5. Autobusová doprava : nedojde k omezení
6. Dopravní značení - stanovení: přechodná úprava sil. provozu, provoz řízen SSZ
7. Délka objížďky: není stanovena objízdná trasa
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8. Odpovědná osoba: Martin Frolík, tel: 777 690 022
9. Pokud by žadatel umístil komerčně využívaná zařízení na krajskou silnici, je povinen uzavřít
s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o tomto využití.
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, si vyhrazuje
udělené povolení omezit nebo zrušit, nebudou-li splněny podmínky tohoto rozhodnutí.

právo

Odůvodnění:
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, obdržel žádost o povolení částečné
uzavírky krajské silnice III/1173 při výstavbě chodníku v obci Praskolesy. Městský úřad
Hořovice, odbor technický a dopravní žádost posoudil a rozhodl žádosti vyhovět, jak je ve
výroku uvedeno. Odvolání proti rozhodnutí dle § 25 odst. 4 písm. c) bod 3 a písm. d) zák. č.
13/19997 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 Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, podáním u
zdejšího Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního. Proti části o vyloučení
odkladného účinku se dle § 85 odst. 2 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze odvolat.

Miloslav Jelínek
samostatný odborný referent
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