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Městský úřad IIořovice
Palackéhonáměstí2
268 01 I'Iořovicc

RISL s.r.o.
U Vodárny .{6l
253 01 řIostivice

nďcči: MLrHo/6862015
qříaric Můal Motrl
dalum:2015{3-30
tc|:311ý5353
c.mď:&$slav1@rn*ulrrovie.cz

ROZHODNUTI
podle ustanovení$ 40 odst' 5
úřadI'Iořovice,odbortechnickýa dopravní,příslušný
Mčs1ský
předpisů(dále
ve zněnípozdějších
písm.c) zákonač, 1311991Sb., o pozemníchkomunikacích,
jcn zákonao pozemníchkomunikácích),
jako silničnísprávníúřadrozlrodovatve věcechsilnic
ze dne
na základěžááostifirmy RISL s. r'o.,ÚÝodarny 461,25301 Hostivice,IČ:45310653,
26.03.zo15 o povolenízvláštníhoužívánísilnice 1II]23512a sil.III/2359v k.ú.Bzová, pro
stavbukanalizace,ČoV a vodovodu,v k.ú.Bzová a na základěsouhlasuPolicie CR-DI Beroun
správcekomunikaceKSÚS
zc dne 25.03.20rse;. rnrůz:ói4-3iČj.15'01020ó a lry'jádření
krajea
Střcdočeského
povoluje
podle$
a).Zlrotovitelifirmě: _ RISL s. r.o.,U Vodárny46I,253 01 Hostivice,IC: 45310653,
předpisů'
$
pí.. c) bodu 3 zákonao pozemníchkomunikacíchave zněnipozdějších
,5
".''tj
zv|íštní
provádí
komunikacích
pozemních
o
Sb., kterou se zákon
40 vyhlášfy č. 1041199.1
a
si|.III/2359, v k.ú.Bzová' z důvoduvýstavbyvodovodu,kanalizace
IIlLl23512
sitnice
uživání
a COV
te|.602232163
osoba:p. DanielRoztočil,
Odpovědná
stavby:obci Bzová, Bzová 52,26743 Bzová, podle $ 25 odst.6 písm.d) zákonač.
b). ]r-rvestoru
tytggl Sb., o pozemníchkomunikacich a $ 40 r,yhlášky č. 104lll997 Sb., umístění
sítí.
potrubía Čov a to na dobuživotnosti
kana|izačního
vodovodního,

podmínek:
za náslcdujících
tlžíváni:.
1. Tcrmínzvláštního
do 17:00hod.
od 07:00hod.- 30.04.2015
I. Etapa(sil.ilI/2359)- 07.04.2015
do
17:00hod
24.05.2015
hod.
07:00
od
Il. Etapa(sil.III/2351.2)04.05.2015
do 17:00hod.
od 07:00hod. 31.08.2015
III.Etapa(sil.III/23512)25.05.2015

\

2. Výkopovépráce budou prováděny na silnici III/23512a si1]II/2359v k.ú.Bzoví
3. Zhotovitel musí brát zřetel na stávajícíinženýské sítě a bý si vědom, žs za
ýi@nc
poškozenívedeníinž. sítíodpovídá..
4. Yýěžený materiál nesmí bý ukládrínna tě|esekomunikace (vozovka. krajnice. příkop). ani
jiné části silničního pozemku. Při provádění zemních prací nesmí bý ohrožena stabilira
silničníhotělesa, doprarirríhoznačenía silniční vegetace majetkového sprál'ce komunikacc
KSUS Středočeského
kraje, nesmí dojít k ohroženíbezpečnostichodcůani silničníhopro\'oltl
materiálem nebo stavebnímistroji nebo k znečišt'ovrání
přilehlých komunikací.
5. Zhotovitel je povinen dodržetpodmínky stanovenémajetkoql.msprávcem komrrnikacíKS(..S
Středočeského
kraje.
6. Při zvláštnímužívrání
silnic bude postupoviánotak' aby nedošlok poškozeď nebo znečiŠt.'ní
předmětných silnic, jejich součástía příslušenství.V případě poškození bude bezodk|adnč'
projednan s majetkoým správcem komunikací KsÚS středočeskéhokraje způsob odstranč'ní
poškození.
7. }/.ěÚ Hořovice, odbor technicloý a dopravní, schvaluje a stanowje přechodnou úpraru
provozu na si|.Ill]23512 a sil.IIV2359' vk.ú. Bzová' dle náwhu DIo _ odsouhlasenéhoPolicií
CR DI Beroun.
8. Zhota:;itel uvece dotěený irsek silnice'po stavbě - do pi.vodnlho +tavu dle technick.'+ll
podmínek majetkovéhosprávce komunikace tpouŽitémateriály. skládka konstrukčníchr'rs1cr.
hutnění' zkoušky, měření ap.) a protokolámě jej předá zpět majetkor'émusprár.ci KSt' S
Středočeského
kaje'
V případě nedodrženípodmínek stanovených v roáodnutí o lydríní povolení rozho<lnc
silniční správní uřad o odnětí povolení ($ 25 odst. 3 zikona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacíchve zněnípozdějšíchpředpisů).
odůvodněni:
Městský úřadHořovice, odbor technický a dopravní,posoudil Žádost a předloženédoklaclyzc
dne 26.03,2015 o povolení zvláštníhouŽívríní
silnice III]23512a si1.ltrl|2359,
v k.ú.Bzová a na
základě souhlasných stanovisek účastníků
řízení,dodření přechodnéúpraly provozu a důvody.
pro kterése ýkopové práce provádějía roňodl Žádostilyhovět tak, jakje ve qýroku uvedeno.
PoučenÍ
o odvo|ání:
Proti tomuto rozhodnutíje možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručeníkc
KrajskémuúřaduStředočeského
kaje' odbor dopraly, Zborovská 1i, 150 00 Praha 5, podánínlu
zdejšíhoodboru technickéhoa dopravního.

Michal Mottl

samostatnýodbomý

Správnípoplatek:
předpisů
pozdějších
Zmocnéní ve v.ýšiKč

obec Bzová
RISL s. r.o.
kÍaje
KsÚS Středočeského
orgrínystítnísoráv'v:
Dotčené
Policie CR - DI Beroun.
Na vědomí:
MěÚ Hořovice, odbor ýstavby a

správníchpoplatcíchve zněnÍ
a místníkomunikace, odst. a)

