Městský úřad Černošice
Odbor dopravy
Pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5
Oprávněná úřední osoba: Kopřivová
tel.: 221982394, fax: 221982480, e-mail: olga.koprivova@mestocernosice.cz
naše č.j.: MEUC-015004/1/2011/D-Ko
V Praze dne: 24.3.2011

Rozhodnutí
Městský úřad Černošice , odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v
řízení o povolení uzavírky, rozhodnutí o uzavírce z důvodů havárie žadateli:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
IČ : 00066001
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se povoluje úplná uzavírka části komunikace :
komunikace:
v úseku:
z důvodů:
termín:

silnice č. II / 102
Davle - Štěchovice
odstranění havarijních bloků skalního masivu nad sil. II/102
od 1.4.2011 do 3.4.2011

Uzavření úseku platí pro veškerou dopravu včetně chodců.
Vedení veškeré automobilové dopravy obousměrně:
ze sil. II/102 v Davli na sil. II/104 do Jílové u Prahy – dále po II/105 na Kamenný Přívoz –
v Kamenném Přívoze za mostem vpravo na II/106 do Krňany – Hradištko – Štěchovice na
sil. II/102
Vedení pravidelné autobusové dopravy linky PID č. 390, 338, 361
od zahájení provozu dne 1.4.2011 do ukončení provozu dne 3.4.2011:
Směr "Štěchovice":
Do zastávky "Davle, obec" beze změny tras a dále ul. K Pivovaru – vpravo ul. Jílovská – sil.
II/104 (směr Jílové u Prahy) – v Jílovém u Prahy ul. V Lázních – ul. Šenflukova (sil. II/104) –
vpravo Masarykovo náměstí – přímo ul. Nádražní – sil. II/105 (směr Kamenný Přívoz) –
v obci Kamenný Přívoz vpravo na most přes řeku Sázavu (směr Netvořice) – za mostem
vpravo sil. II/106 (směr Krňany, Štěchovice) – v Krňanech na hl. křiž. vpravo po sil. II/106
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(směr Štěchovice) – průjezd obcí Hradištko po hl. sil. (II/106) – ve Štěchovicích za mostem
přes Vltavu vlevo ul. Hlavní do zastávky "Štěchovice" a dále po svých pravidelných trasách
směr "Smíchovské nádraží":
Do zastávky "Štěchovice" beze změny tras a dále ul. Hlavní – vpravo sil. II/106 (směr Krňany)
– průjezd obcí Hradištko po hl. sil. (II/106) – v Krňanech na hl. křiž. vlevo po sil. II/106 (směr
Kamenný Přívoz) – v obci Kamenný Přívoz vlevo na most přes řeku Sázavu (směr Jílové u
Prahy) – za mostem vlevo sil. II/105 (směr Jílové u Prahy) – v obci Jílové u Prahy ul.
Nádražní – Masarykovo náměstí – vlevo ul. Šenflukova (směr Davle) – ul. V Lázních – sil.
II/104 (směr Davle) – v obci Davle ul. Jílovská – za mostem přes Vltavu vlevo ul. K Pivovaru
do zastávky "Davle, obce" a dále po svých pravidelných trasách
Zastávky
Ruší se:
"Davle, u Kiliána" -

obousměrně

Zřizuje se:
"Jílové u Prahy, náměstí" - ve směru "Štěchovice" (2109/1) na Masarykově náměstí
v pravidelné zastávce linky PID 332 ve směru na Kamenný Přívoz
- ve směru "Praha, Smíchovské nádraží" (2109/2) na
Masarykově náměstí v pravidelné zastávce linky PID 332 ve
směru na Prahu
Vedení pravidelné autobusové dopravy linky SID 300 091, 301 091, 136 444 Praha –
Sedlčany - obousměrně
od zahájení provozu dne 1.4.2011 do ukončení provozu dne 3.4.2011:
ze Sedlčan po své trase do Nové Dvory, Krámy rozc. 1.0 a dále po objízdné trase přes Nový
Knín – Mokrovrata – na sil . I/4 do Prahy
obsloužení Nových Dvorů a Porostlin :


linka D 92 BOSÁK BUS spojem č.3



linka D91 PROBO BUS spoji č. 1, 3, 10 a 14



linka D91 Veolia Transport všemi spoji v případě, že cestující pojedou z obou směrů
do Nových Dvorů a Porostlin

Žadatel : KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
Zhotovitel : STRIX Chomutov a.s., 28.října 1081, Chomutov
kontaktní osoby :

Mgr. Pavel Tichý, STRIX Chomutov tel.: 724 280 315
Karel Motal, KSÚS Střč. kraje
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tel. : 723 500 384

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
•

Dopravní značení v reflexním provedení dle Změny 1 ČSN 018020 bude provedeno
dle stanovení č.j. MEUC-015004/1-1/2011/D-Ko a odsouhlasené situace.

•

Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno, případně doplněno. Za
předepsané značení uzavírky odpovídá zhotovitel po celou dobu uzavírky.

•

Za průběh uzavírky zodpovídá žadatel.

Odůvodnění
Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, DI Praha venkov - JIH , na
základě žádosti KSÚS Středoč. kraje doložené dne 23.3.2011 z důvodů nutnosti odstranění
havarijních bloků skalního masivu nad sil. II/102, a po zjištění, že povolená úprava v dopravní
situaci je z veřejného zájmu únosná.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500 /
2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním prostřednictvím odboru dopravy
Městského úřadu Černošice.
Olga Kopřivová
referent oddělení dopravy a správy
komunikací
otisk úředního razítka
Obdrží :
Doručuje se účastníkům řízení:
žadatel
Na vědomí :
Krajský úřad Středoč. kraje, odbor dopravy
Policie ČR, DI Praha venkov – ZÁPAD, JIH, IDDS
ROPID
HZS Středoč. kraje, IDDS
Územní středisko ZS, IDDS
dotčené obce IDDS
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