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ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
ČÍSLO JEDNACÍ

MUBN/ 28667/2021/VÝST

SPIS. ZNAČKA:

VÝST/25063/2021/SEM

VYŘIZUJE:

Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

312 821 247

E-MAIL:

sebova@benesov-city.cz

DATUM:

17.02.2021

SILNICE GROUP a.s., IČO 622 42 105, Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00 Praha 1,
kterou zastupuje Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov,
kterou zastupuje Michal Trenčinský, IČO 742 89 501, M. Kudeříkové č.p. 1575, 256 01 Benešov

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00 Praha 1
(dále jen "žadatel") podal dne 10.02.2021 žádost o povolení uzavírky:
Silnice č. II/114:
I.

etapa staničení cca km 52,355 – 53,215 (Bělice – lom) a 56,000 – 56,260 (průtah Břevnice);

II. etapa staničení cca km 53,215 – 54,572 (lom – Stranný);
III. etapa staničení cca km 54,572 – 54,672 (Stranný).
Jednotlivé etapy na sebe budou plynule navazovat.
Uzavírka z důvodu rekonstrukce silnice č. II/114 – pokračování akce z roku 2020.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky.
Doba trvání uzavírky je požadována v následujícím rozsahu:
15.03.2021 – 31.8.2021.
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen
„silniční správní úřad“), jako příslušný silniční správní úřad o z n a m u j e podle § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení řízení
o povolení uzavírky ve výše uvedené věci, které je vedeno dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích").
Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení, navrhovat důkazy, činit jiné návrhy,
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, ke dni 03.03.2021 budou shromážděny všechny
podklady pro vydání rozhodnutí o uzavírce a věci bude vydáno rozhodnutí.
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Dotčení dopravci v linkové osobní dopravě se žádají o vyjádření k vedení jimi provozovaných spojů
a zajištění obslužnosti autobusových zastávek v době uzavírky, nejpozději do 03.03.2021.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Benešov, Odbor výstavby
a územního plánování, oddělení silniční správní úřad, 3. patro, č. dveří 319, úřední dny: Po, St 8 - 17
hodin; Út, Čt po předchozí telefonické dohodě).
Situace dopravně-inženýrského opatření
I.etapa (předpoklad realizace 15.03.2021 – 31.05.2021)
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II.etapa (předpoklad realizace 01.06.2021 – 31.07.2021)

Č.j. MUBN/ 28667/2021/VÝST

str. 5

Č.j. MUBN/ 28667/2021/VÝST

str. 6

III.etapa (předpoklad realizace 01.08.2021 – 31.08.2021)
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Poučení
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Michaela Šebová
odborný referent

Obdrží
zmocněnec žadatele (dodejky)
Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz
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účastníci řízení (dodejky)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Město Neveklov, IDDS: mssbcgw
Obec Stranný, IDDS: zf2apdw
Obec Chotilsko, IDDS: 42saka5
Obec Slapy, IDDS: hrfbxt6
Obec Korkyně, IDDS: ig7b4p3
Městys Netvořice, IDDS: jgzatu8
Obec Křečovice, IDDS: hspajnk
Obec Rabyně, IDDS: 47uaqam
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát,
IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Dobříš, úsek dopravy a silničního hospodářství, IDDS: pnxbx8u
Městský úřad Černošice, silniční správní úřad, IDDS: u46bwy4
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf
ostatní
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

