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ROZHODNUTÍ
O POVOLENÍ UZAVÍRKY
Městys Netvořice, dále jen “silniční správní úřad“ jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení
uzavírky, kterou dne 11.3.2019 podal:
VHS Benešov s.r.o., IČO 025132466, Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zast. společností Quo s.r.o., IČO: 26487985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov
ve věci uzavírky provozu na místní komunikaci v k.ú. Netvořice – MK parc.č. 733/3 viz. návrh
DIO

povoluje
úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci na Sídlišti II. V Netvořicích, tj. místní
komunikace na pozemku p. č. 733/3 v k. ú. Netvořice z důvodu provádění stavebních prací
v rámci výstavby kanalizace. Komunikace
Objízdná trasa nebyla stanovena.
Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1. Uzavírka se povoluje za účelem stavebních prací – výstavba kanalizace.
2. Doba trvání uzavírky je stanovena od 25.3. do 18.4. 2019.
3. Budou dodrženy podmínky stanovené v přechodné úpravě provozu na pozemních
komunikacích, vydané městysem Netvořice, silničně správním úřadem dne 12.3.2019 pod
č.j. Netvo179b.
4. Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem komunikace ze dne 12.3.2019 pod č.j.
Netvo179.
5. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné
úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky.
6. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky
byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a zajištěn přístup pro IZS.
7. Po ukončení uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a
stávající uvedeno do původního stavu.
8. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Pavel Bron, tel.:603862195.

Účastníci řízení ve smyslu ust. §27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním
platném znění (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
VHS Benešov s.r.o., IČO 025132466, Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zast. společností Quo s.r.o., IČO: 26487985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov
Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice
Odůvodnění
Žadatel podal dne 11.3.2019 žádost o povolení uzavírky komunikace.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky posoudil a po projednání podle § 24
odst. 2 písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích a podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích povolil uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2, 3 správního řádu:
Městys Netvořice, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou uvedené v podmínkách rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího
správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgán a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

žadatel
VHS Benešov s.r.o., IČO 025132466, Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zast. společností Quo s.r.o., IČO: 26487985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov
dotčené orgány
POLICIE ČR, K Pazderně 906, Benešov
ostatní
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov
Zdravotnická záchranná služba, Máchova č.p. 400, 256 01 Benešov

