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ROZHODNUTI
podala frrma RISL s.r.o',IČ: 45310653, žádosto povoleníúplné
Dne 26.03,2015
uzavkky silnice III/23512a sil'W2359, vk.ú. Bzovii z důvoduvystavbykanalizačního
a
vodovodníhořád:ua zátroveřtnafizeníobjížd\ po silnicích |IU235I2(neuzavřený
úsek)'
sí|.|1U236I3
' IIU2352,_ pÍesobec Březová.
působností,
pffslušnýpodle ustanovení$ 40 odst.4)
MěstskyúřadHořovice, s rozšířenou
jako
písm.a) zákonaě.13/1997Sb.,o pozemních
předpisů
komunikacích,
ve měnípozdějších
silničrrísprár'rríuřad ve věcech silnic, po předchozímsouhlasu majetkovéhosprávce
komunikaceKSÚS Středočeského
kraieze dne25.O3.2OI5.
souhlasuPolicie ČR DI Beroun.
ze dne25.03.2075a roáodl takto:
Podle $ 24 zríkonao pozemníchkomunikacích
a $ 39 vyhláškyč.104/1997
Sb.,kterouse
zákono pozemníchkomunikacích
provádí,ve měnípozdějších
předpisů(dálejen prováděcí
ryhláškyk němu)
povoluj

e uzavírku

silnice III/23512a s1l.IIU2359_ ýstavba kanalizačníhoa vodovodního řádu v obci Bzová,
v k.ú.Bzová.
za těchto podmínek :
l. Termínuzavírkv a nďízenéobjížd'kv:

- 07.04.2015od 07:00 hod.- 30.04.2014
Etapa (sil.III/2359)
do 17:00hod.
II.

- 04.05.2015
Etapa(sil.[I/23512)
od 07:00hod.- 24.05.2015
do 17:00hod.

IiI.

- 25.05.2015
Etapa(sil.IIV23512)
od 07:00hod.- 31.08.2015
do 17:00hod.

2. Druh uzavírkv: úplnáobousměmá
_v centruobceBzová.
3. Uzavřenýúsek:si|nice IIU23512asi|'IIU2359

4. Důvod uzavírkv: ýstavba kanalizačníhoa vodovodníhořádu v obci Bzová, y k.ú.Bzová.

5. Stanovenáobjízdnátrasa : objizdná trasaje vedenapo otevřenéčástisil.[I/23512,ve
směrudo obce Březová, z obceBřezová po sil.[I/23613ke křiž. se si|,IIU2352'
na tétokŤiž.
vlevo na siIJJI/2352,po kteréobjízdnátrasapokračuje
se odbočí
ažke |<šiž.
se sil.[I/23512'
objízdnátrasaje vedenaobousměrně.
6. Autobusovádoprava:Linka C11 od Točníkabude při rea|izacil. etapy (7.4--30.4')
a
(25'5'-31
po místních
|||.etapy
'7.)V obci BzoVá projíŽdět
komunikací,
kteréby|y
určenypři místním
šetření
dne 5.3'2015'V tomtoobdobínebudeobs|uhována
zastávka Bzová' rest. Bezovka. Ve l|. etapě (4'5'.24'5,)výstavbynebude provoz
|inkyC1,l dotčen.
Linka C32 od Točníkabude při rea|izaci|.etapy (7.4.-30.4.)v obci Bzová projíŽdět
po místních
komunikací,
kteréby|yurčenypři místním
šetření
dne 5.3.2015.
Ve ||.etapě (4'5'-24'5')výstavbynebude provoz |inkyC32 směřován tak, Že se
v Bzovéotočí'pojede zpět na Točník,kde dá|e bude pokračovatsměr Březová.
7. Dopravníznačení:
přílohys přechodnýmdopravnímopatřenlm.
stanolujemedle schválené
podCi.: MUHo16862/20Í5.
8. Délkauzavírky:cca. 600 nr
9. DélkaobjíŽd'kv:cca. 14,5km

10.odpovědnýpracovníkza uzavírku:DanielRoztoči]''
tel.602 232 163
11. Zadatelje oovinen zajistiÍa umístitna vhodnémmístěpřed uzavírkousilnice v obou

směrechjízdy orientačnítabule s uvedenímdat o uzavírcea to v souladu s ust. $ 39 odst. J)
lrylil' č.104/1997 sb.' kterou se silničníziíkonprovádí

12. Přt rea|izaci prací bude posÍupoviínotak, aby nedošlo k poškozenínebo znečištční
předmětných silnic, jejich součástía příslušenství,
dopravníhoznačeni,silničníhozaÍizeni aru,
ostatní silniční zeleně. V případě poškození bude bezodkladně projednríno s KSUS
Středočeského
kraje způsobodstraněnípoškození.
odbor technický a dopravní Městského uřadu Hořovice si vyhrazuje právo
udělenépovolení omezit nebo zrušit,nebudou-li splněny podmínkytohoto rozhodnutí'
odůvodnění
Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravníobdrželžádost o prodlouženípovolení
uzavirky a nařizení objíŽďky. K uvedenéŽádosti byly předloženysouhlasy jak majetkovóho
správce komunikace KSÚS Středočeského
kaje, tak Policie ČR DI Berorur a obce Bzová.
MěÚ Hořovice uvedenou žádost posoudil a vzhledem k důvodům,pro které se uzavírka
provádí rozhodl Žádosti r,yhovět,jak je ve ýroku uvedeno. odvolání proti rozhodnutídle $
Sb., o pozemníchkomunikacíchve zrrční
25 odst. 4 písm.c) bod 3 a písm.d) zák. č.1311999,7

silničního
z důvoduzajištěníbezpečnosti
pozdějších
předpisůbyl odejmrÍďk'adný účinek
provozu.
Poučení:
je
podar
odvolánído l5.ti dnůode dne jeho doručeníke
Proti tomuto roáodnutí možno
KrajskémuúřaduStředočeského
@ie' Zborovská l l' l50 00 Praha 5, podánímu zdejšího
Městskéhouřadu Hořovice, odborutecbnickéhoa dopravního. Proti částvýoku rozhodnutío
Sb.,o správnímřízení(správnířád)
účiqkuse ďe $ 85 zik. 500120004
lyloučeníodkladného
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