č.ev: 363I2l20l8

V Říčanech dne: 3.5.20
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mmsp$ffif ÚffiÁffi vffiÉČeromcffi
Městslcý Úřad v ŘÍčanech,Jvtasarykovo náměstí 53/40,251 01 Říčarry,lD DS: skjbfud

tel,; +420 323 618

l1l,

ťax: +420 323 618295, http://wuw.ricary.cz,

e-mail:

Ň&jna@úy§,

Vaše značka"/ze dne:
U,eV.:

3631212018
1 0,] 19 lz0 1 8-M URl/o SAD
odbor správ. agend a dopravy

Ě;,

Utvar MětJ:

P,T.

POHL

l0

Počet stejnopisri:

V Ríčanechdne;

3.s.20I8

Vyřizrrje:
Telefon (línka):
E-mail:
Způsob odeslání:

Náfuažní 25
252 ó3 Roztoky

Ing, Přentysl Douša

274

pr e nty s l. d o u s a @r
datová schránka

i

ca

cz, &§.

ny. c z

RoZHoI}I§UTÍ

ZMĚNA ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE
A

Dne24.4.2at8 Podál Žadatel POHL cz, a.s., Nádražní 25,?52 63 Roztoky, ló: 256 60 468 žádost
na změnu rozhodnuťí o uzavíree z dŮvodu nedokončenístavební einnosií přiýýstavbě kanalizace

a tím dojde ke změně

uzavírka pozerrrních kornunikací si|nic ltl. třídy č.lut10172,|lUí0176 a il!/I0163
z důvodu výstavby kanalizace a kanalizaěnich přípojek,

vobci Doubek

na .ktero9 odbor snr3v.,1|c! agend a dopravy Městského rjřadu v Říčanechvydal
POd Čj. 10719/201B-MURI/OSAD, č.ev. 21172t2018 rozhodnutío povoteníuzavírý.

dne

12,3.2018

odbor správ-nÍch agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako příslušný silniční§práVní ťlřad
ve věcech silnic ll. a llL třídy a účelovýchkomunikací veřejně přístupných podle ust. +o obst. 4 písm.
E

a) zákona Č. 13l1gg7 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni poza$Sicir předpisřprojednal žbdost

o změnu rozhodnutí o uzavírce V rož§ahu, v jakém se změna dotýká práv, právem ctrráňenych zájmů
nebo povinností účastníkŮsprávního řízení,jakož i zájmů chráněňýctr dotěenými orgány staini spiavy
a rozhodl, že změnu shora uvedené uzavírky

povoluje
v tomto rozsahu;

,-,2,-ata9ai

30,3,28t*

x-HHa4-7-2* x IIY1 01
pekraéa+á-etapa-a.- 1.

*--*

e1]]/141f"§,.6
,L etapa:
sih+ieí,ě

la

3,4,20tr8 - uzavřent l<řižeyatka silala ě, lll/au76
€3 v eentru ..abee--Deuhel<r-pe--+keneea+-..bude

W

3:6,20,18 -."34

lll/10!

6,2017

d-kři že+ďky-sep+!*ieí

sitn

ve směraž:eÉfr€vka

Wekve-emer+l-k4radešín

mění se:

Počet stejnopisů: 10
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ě.ev:36312/2018

V Říčanechdne: 3,5.20l
úsek uzavírky;

8

1, etapa: 26,3,2018
22,4.2018 silnicí č lill10172a llll1016á po*konee silnice tlu10176 od křižovatky se
obce Oouner ie sm*ru Babíce
2, eíapa:
9o,3,eote - 2,4-žůá- uzavřena *rÉŇátrá sílnic č.

-

ó.i'i1l31lí-áu:'íllus

v čeňtru onc,

Ďoun;*

"ň

ilv10176
ukončent bude

4. etapa: 23.4',2018 8.5,2017
- silnice č. ll,/10163 od křižovatky
silnicí č U1l1O172 a lll11017ďpo
se
ion".
obce Oounét<Ó smer.u Hradešín
3. etapa: 16,5,2018 sr.slz-oie
- sitnicólll/1ó;'i;"od kňžovatky
silnicí Č11710176 a lll/10ro3 pb*kon*"
se
obce DouŇ ie směru žernovka
Ostatní podmínkv v rozhodnutí
o uzavírce a stanovení přechodné úpravy
zůstávají v platnošti.
dopravního značení

"',g*'ru'r:T;:Ů:Í ,?;t§i?i
Krajská správa a údržba.ilni"

rozhodnutÍ správního orgánu (§
27 odst. 1 správniho řádu):

siruoolěieho

- POHL cz, a,§,, NádražníZS,
isz-ďJ-ďňir.v

kraje, Zborovská 11, 150 21
Praha 5

Odůvodnění:
odbor sPrávnÍch agend

doPravY

Městského úřadu v Říčanech př_ezkoumal
o PovolenÍ změnY rozhodnutí o'u'áúiri"předloženou žádost
a,zjístit, iJl"jinn'ulxuteěněním
a.

sPoleěnosti anj nePřÍměřeně omeze;;
oJň., onrozena pÉuá
Stanoviska

n"i*áu-or,ro ženy zé$my
oňrauněné zájmy rlčastntkůřízení.
dótčených orgJňů ;iJt;řŠň,au1,
nvl"}ái,iňrtá
i5 poor,n*k rozhodnutí,
'lqrq" Vv
Námitky účastníků
řizeni"neuyty
iioř.r

"

róráírc"l."

Poučenílrč*stníků;
Proti tomutg rozhodnutí lze
Podat od_volání do 15 dnů od jeho oznámení
ke Krajskému úřadu
ffi,Jniv, prostředrrictviÁ odboru správních
iJ:".Ť:Tj;L",fi;!1,íťffi"-"ffijíť,3:_H

Ě;;#;i

lozhodnutí ngmá podle

*"rffil"""Jil

"!l?j'-j;H,to

!'"D

:,í

usl § 24 odst

4

zákona

o

pozemních

I

;

L.S.

Rozdělovník,-

- Obec Doubek
- Obec Babice
- Obec Mukařov

- Obec Hradešín

ho kraje, ob/asť Kutná Hora
{SliS S,íťeďočeské
praha *rioů
- Po.:icie čn
-Jtu
- KU_ Středočeskéhokraje, odbar

u

- RoPlD
- ARRIVA City,

clopravy

s,r_o,

- 3K Značky s)r.o-

l)očet stejnopisů; 10
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