Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
pracoviště Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN.
Č.j.:
vyřizuje:
tel./e-mail:

výst.:42596/2014/Ko
MUCE 42812/2014 OSU
Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

V Praze dne 1.8.2014

Rozhodnutí
Městský úřad Černošice , odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, 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 částečné uzavírky, podané dne
31.7.2014, kdy dalším účastníkem správního řízení je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, přísp. organizace, vydává toto rozhodnutí žadateli :
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, IČO 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů., p o v o l u j e v Jílovém u Prahy
úplnou uzavírku části :
komunikace:
z důvodů:

silnice č. II /105 – ul. Nádražní
realizace stavby „Oprava povrchu sil. II/105 Jílové u Prahy – ul.
Pražská, Nádražní a předláždění průjezdního profilu Masarykova nám.
a části ul. Nádražní“
v úseku:
mezi MK Na Podolí a Pod Mincovnou
termín :
od 7.8.2014 do 29.8.2014
a nařizuje objízdnou trasu pro veškerou dopravu obousměrně :
z Jílového u Prahy – Radlíku po sil. III/00315 na Sulice – dále po II/603 do Kamenice – dále po
II/107 přes Čakovice do Týnce nad Sázavou – dále po II/106 Krhanice – Kamenný Přívoz –dále
po II/105 Jílové u Prahy – Borek a opačně
Vedení pravidelné autobusové dopravy
Linka PID č. 332

VEDENÍ TRASY
Směr „Krhanice,Prosečnice“ „Jílové u Prahy,Luka p.M.,nádraží“:
Do zastávky "Jílové u Prahy,náměstí" po své trase – vybrané spoje otočením zpět – vlevo
průjezd radnicí ul.Šenflukova (II/104) – vlevo III/1044 směr Luka pod Medníkem do zastávky
„Jílové u Prahy,Luka p.M.,nádraží“ – výstup
Směr „Budějovická“:
Vybrané spoje nástup „Jílové u Prahy,Luka p.M.,nádraží“ – vlevo MK – přímo III/1044 směr
Jílové – vpravo Šenflukova (II/104) – vpravo Masarykovo nám. – otočením zpět do zastávky
„Jílové u Prahy,náměstí“ a dále po své trase
ZASTÁVKY
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Ruší se:
„Jílové u Prahy,náměstí“ – směr „Krhanice,Prosečnice“ (2109/1)
„Jílové u Prahy,Borek“ – obousměrně (1936/1,2)
„Kamenný Přívoz,U křížku“ – obousměrně (1937/1,2)
„Kamenný Přívoz“ – obousměrně (1938/1,2)
„Kamenný Přívoz,žel.st.“ – obousměrně (1939/1,2)
„Kamenný Přívoz,Kamenný Újezdec“ – obousměrně (1940/1,2)
„Krhanice,Prosečnice“ – obousměrně (1941/1,2)
Zřizuje se:
„Jílové u Prahy,náměstí“ – směr „Jílové u Prahy,Luka p.M.,nádraží“ (2109/1) – v zastávce
linky 332 směr Krhanice,Prosečnice
„Jílové u Prahy,Luka p.M.,nádraží“ – výstupní, nástupní, manipualční (1587/1) – v
přemístěné zastávce linky 441
V zast. „Jílové u Prahy,Luka p.M.,nádraží“ se zavádějí garantované přestupy mezi spoji linky
332 a vlaku linky S8. Ve VJŘ nejsou přestupy vyznačeny, řidiči se řídí přestupními tabulkami!!!

Linka 709
ZŘIZUJE SE V TRASE
Směr „Krhanice,Prosečnice“:
Nástup v zastávce "Jílové u Prahy,žel.st." – přímo K Nádraží – vpravo II/105 – přímo II/106 –
vlevo AO „Krhanice,Prosečnice“– výstup
Směr „Jílové u Prahy,žel.st.“:
Nástup v zastávce „Krhanice,Prosečnice“ – vpravo II/106 – přímo II/105 – vlevo K Nádraží (2.
křižovatkovým vjezdem) do zastávky "Jílové u Prahy,žel.st." – výstup

ZASTÁVKY
Zřizuje se:
Jílové u Prahy,žel.st.“ – výstupní, nástupní, manipulační (4131/1) – na ploše nákladiště u
železniční budovy
„Jílové u Prahy,Borek“ – směr „Krhanice,Prosečnice“ (1936/1) – v pravidelné zastávce linky
PID 332
– směr „Jílové u Prahy,žel.st.“ (1936/2) – na chodníku před č.p. 25, v místě
přechodu pro chodce, před 2. křižovatkovým vjezdem do ul.
K Nádraží
„Kamenný Přívoz,U křížku“ – obousměrně (1937/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID
332
„Kamenný Přívoz“ – obousměrně (1938/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 332
„Kamenný Přívoz,žel.st.“ – obousměrně (1939/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 332
„Kamenný Přívoz,Kamenný Újezdec“ – obousměrně (1940/1,2) – v pravidelných zastávkách
linky PID 332
„Krhanice,Prosečnice“ – obousměrně (1941/1,2) – v pravidelných zastávkách linky PID 332
• V zast. „Jílové u Prahy,žel.st.“ se zavádějí garantované přestupy mezi spoji linky 709 a
vlaku linky S8. Ve VJŘ nejsou přestupy vyznačeny, řidiči se řídí přestupními
tabulkami!!!
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- zrušení přímých spojů na linku E96 a zrušení vybraných spojů
- úprava vybraných spojů v souvislosti s úpravou oběhů na lince 332

Přemisťuje se zastávka:
„Jílové u Prahy,Luka p.M.,nádraží“ – výstupní, nástupní, manipualční (1587/1) – cca 170 m
vpřed
k provizornímu
nástupišti,
na
úroveň
železničního skladiště

Linka 444

- úprava vybraných spojů v souvislosti s úpravou oběhů na lince 332

Linky 200054, 200057 a 200090 – ČSAD Benešov
- spoje navazující na České dráhy budou zajíždět na zastávku Jílové u Prahy žel. st.
- ostatní spoje budou ukončeny na zastávce Jílové u Prahy Borek.
- Spoje č. 3,9,15 linky 200090 jedoucí až do Praha Roztyly nebudou obsluhovat zastávky:
Jílové u Prahy nám.;
Jílové u Prahy Pražská;
Jílové u Prahy Radlík;
Jílové u Prahy rozc. Radlík;
- spoje č.

Psáry Domov Laguna
Psáry;
Psáry Štědřík
Psáry Dolní Jirčany ,

4,10,18 linky 200090 vyjíždějící z Praha Roztyly nebudou obsluhovat zastávky:

Kamenný Přívoz u křížku;
Kamenný Přívoz Borek;
Jílové u Prahy nám.;
Jílové u Prahy Pražská;
Jílové u Prahy Radlík

Jílové u Prahy rozc. Radlík
Psáry Domov Laguna
Psáry Štědřík
Psáry Dolní Jirčany

Dále bude na lince 200090 vložena autobusová zastávka Sulice, Hlubočinka ,Obchodní
centrum.
Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
odpovědná osoba : Ing. Jan Novotný - TDI
telefon : 731 648 898
Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
odpovědná osoba : Ing. František Doubek, Ing. Petr Kubíček
telefon : 724 227 789, 724 261 468
Zhotovitel DZ: Josef Barša ADSUM, Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ 64743608
odpovědná osoba : p. Martin Frolík
telefon : 777 690 022
Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
•

•

Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 30/2001
Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích č. TP 66 ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na
komunikacích č.j. MUCE 42785/2014 OSU, a odsouhlasené situace.
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích ve správním obvodu MěÚ
Benešov, po kterých je vedena objízdná trasa, vydal MěÚ Benešov dne 27.6.2014 č.j.
MUBN/44259/2014/VÝST.
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•

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

•

Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení
dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ- OD MěÚ Černošice.

•

Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
Odůvodnění

Rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno se souhlasem KSÚS Středoč. kraje a Policie ČR, DI Praha
venkov – JIH ze dne 7.5.2014, na základě žádosti firmy STRABAG a.s. doložené dne 31.7.2014
z důvodů nutného dopravního opatření pro uzavírku části silnice II/105 v Jílovém u Prahy
z důvodů realizace stavby opravy povrchu sil. II/105 ul. Nádražní a Pražská 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.
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se
případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.
Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Olga Kopřivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy
komunikací OSÚ
"otisk razítka"
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, IDDS: 8yuchp8
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
na vědomí:
Městský úřad Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if
Obec Kamenný Přívoz, IDDS: 3i7akvj
Město Benešov, IDDS: cb4bwan
Obec Krhanice, IDDS: en8aqes
Obec Lešany, IDDS: bnvbte3
Město Neveklov, IDDS: mssbcgw
Městys Netvořice, IDDS: jgzatu8
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73
Územní středisko záchranné služby Středoč. kraje, IDDS: wmjmahj
Ropid (e-mail)
ČSAD Benešov a.s., IDDS: kymdmj5
ARRIVA PRAHA s.r.o., IDDS: xni96j8

