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12882/2017/DOPR
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Kubáň/311630224

E-mail:
doprava10@muberoun.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s
rozšířenou působností podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“)
příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, vyhovuje žádosti
právnické osoby ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČ: 733698578, v zastoupení
ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991, (dále jen žadatel) o povolení
zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice III/10125 v k.ú. Mezouň, v místě od křižovatky se
silnicí III/10126 ve směru na Vysoký Újezd v délce 80 m, z důvodu stavby splaškové kanalizace – II.
etapa
a podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „prováděcí vyhlášky“) povoluje

zvláštní

užívání

silnice III/10125 v místě od křižovatky se silnicí III/10126 ve směru na Vysoký Újezd v délce 80 m
a podle § 24) zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky, povoluje
úseku i

částečnou

v tomto

uzavírku

silnice III/10125 za těchto podmínek :
1. Odpovědná osoba : Jan Nový, stavbyvedoucí ZEPRIS s.r.o., tel. 777700098.
2. Termín zvláštního užívání a částečné uzavírky: od 16.10.2017 do 31.10.2017.
3. Částečná uzavírka silnice bude v místě od křižovatky se silnicí III/11526, ve směru na Vysoký
Újezd v délce 80 m.
4. Důvod částečné uzavírky : stavba splaškové kanalizace II. etapa.
5. Pravidelná linková doprava: nebude částečnou uzavírkou dotčena.
6. Dopravní opatření : Dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend
Městského úřadu Beroun, ze dne 8.9.2017, pod č.j.: MBE/59670/2017/DOPR-MiJ. Provoz
bude řízen přenosným světelným signalizačním zařízením a průjezdný profil silnice zůstane
v minimální šířce 3,0 m.
Situační plánek částečné uzavírky je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
7. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožena stabilita silničního tělesa, dopravní
značení a silniční vegetace majetkového správce silnice.
8. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu materiálem, nebo
stavebními stroji, nebo k znečišťování přilehlých komunikací.
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9. Žadatel je povinen dodržet podmínky z vyjádření KSUS ze dne 3.7.2009 a 17.10.2014 pod
č.j.6164/09/200/3504/221 a č.j.4532/14/KSUS/KLT/KYS.
10. Žadatel - zhotovitel je povinen po dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým
nemovitostem
11. Při ukončení stavby vyzve žadatel pracovníka KSUS k převzetí opravené konstrukce vozovky.
Účastníci řízení:
- ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947, v zastoupení ADSUM spol. s r.o.,
Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obecní úřad Mezouň, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233587.

Odůvodnění
Dne 5.9.2017 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, žádost o
povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky silnice III/10125 v k.ú. Mezouň, z důvodu stavby
kanalizace – II. etapa, v místě od křižovatky se silnicí III/10126 ve směru na Vysoký Újezd v délce
80 m, v době od 15.9.2017 do 30.9.2017 a v průběhu řízení termín změnil na dobu od 16.10.2017
do 31.10.2017.
K žádosti žadatel doložil DIO odsouhlasené Policií ČR DI Beroun pod č.j.KRPS-120616-4/čj2017-010206, plnou moc k zastupování a dodatečně souhlas KSUS s termínem stavby.
Správní orgán si ve věci dále opatřil vyjádření KSUS ze dne 3.7.2009 a 17.10.2014 pod
č.j.6164/09/200/3504/221 a č.j.4532/14/KSUS/KLT/KYS a výrokovou část stavebního povolení
vydané Městským úřadem Beroun, odborem životního prostředí, ze dne 26.4.2016, pod č.j.
MBE/16665/2016/ŽP-LiB a nový souhlas s termínem stavby ze dne 6.10.2017.
Vyhodnocením žádosti, doložených podkladů a schválením Stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu
Beroun, ze dne 8.9.2017, pod č.j.: MBE/59670/2017/DOPR-MiJ, rozhodl správní orgán jak je ve
výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů od dne jeho
doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u
Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních
komunikacích, odkladný účinek.

Za správnost vyhotovení:
Iveta Brůnová

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru dopravy
a správních agend

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje
zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč, čj.:
slovy: pětsetkorunčeských a byl zaplacen převodem na účet Městského úřadu Beroun dne
7.9.2017, variabilní symbol 9031006128.

Účastníci řízení:
- ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947, v zastoupení ADSUM spol. s r.o.,
Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
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- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obecní úřad Mezouň, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233587.

Dotčené orgány:
- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.

Na vědomí :
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258
266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní
služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ:
75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- ARIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.

