Datum:
19.6.2017

Číslo jednací:
MBE/42593/2017/DOPR

Spisová značka:
9183/2017/DOPR

Vyřizuje / telefon:
Kubáň/311630224

E-mail:
doprava10@muberoun.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s
rozšířenou působností podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“),
příslušný rozhodovat ve věcech silnic, vyhovuje žádosti obce Kublov ze dne 16.6.2017, o
povolení úplné uzavírky, nařízení objížďky a povolení zvláštního užívání silnice III/23614
v k.o. Kublov, z důvodu konání tradiční pouti
a podle § 24) zákona o pozemních komunikacích a § 39) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon
o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů
povoluje uzavírku
silnice III/23614 v k.o. Kublov, od km. staničení 1,1 do km. staničení 1,5 a současně
nařizuje

objížďku

po silnicích III/23613 a III/2352
a podle § 25 odst. 6, písm. e) zákona o pozemních komunikacích a § 40) vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí,
povoluje zvláštní užívání
silnice III/23614 v k.o. Kublov, od km. staničení 1,1 do km. staničení 1,5 za účelem pořádání
tradiční pouti, za těchto podmínek :
1. Termín : dne 25.6.2017od 08.00 hodin do 18.00 hodin.
2. Odpovědná osoba : JUDr. Josef Matějka – starosta obce Kublov, tel. 724181073.
3. Druh uzavírky : ú p l n á .
4. Důvod uzavírky : zajištění bezpečnosti účastníků pouti.
5. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a
správních agend, ze dne 19.6.2017, pod č.j.:MBE/42592/2017/DOPR-MiJ.
6. Vedení objížďky : objížďka povede od uzavřeného úseku silnice III/23614 v obci Kublov do
křižovatky se silnicí III/23613, dále vlevo po této silnici do křižovatky se silnicí III/2352 a dále vlevo
po této silnici do křižovatky se silnicí III/23614 k objížďce. Objížďka je obousměrná a platí pro
veškerou dopravu.
Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

Pracoviště:
Politických vězňů 20
266 43 Beroun-Město

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

7. Délka uzavírky : 400 m.
8. Délka objížďky : 3500 m.
9. Vedení autobusové dopravy : spoje 21,24,25 a 26 na lince C22 Beroun – Kublov – Branov
budou ukončeny na zastávce Kublov, Na návsi, která bude posunuta na náves ke zvoničce a
zastávka Kublov, Slovanka nebude obsluhována.
10. Žadatel umožní průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému a Policie ČR, pokud
budou mít v činnosti výstražné světelné a zvukové zařízení.
11. Při realizaci uzavírky bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění
předmětné silnice, jejich součástí a příslušenství, (prodejní stánky nesmí být kotveny do vozovky
krajské silnice). V případě poškození silnice bude věc bezodkladně projednána s majetkovým
správcem silnice - KSÚS Středočeského kraje, p.o., včetně způsobu odstranění poškození.
Účastníci řízení:
- Obec Kublov, Kublov 199, 267 41 Kublov, IČ: 00233439.
- KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.

Odůvodnění
Dne 16.6.2017 podal starosta obce Kublov na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních
agend žádost, o povolení uzavírky, nařízení objížďky a povolení zvláštního užívání silnice
III/23614, km staničení 1,1 až 1,5 v obci Kublov, na den 25.6.2017 v době od 08.00 do 18.00
hodin, z důvodu konáni tradiční pouti.
Spolu s žádostí žadatel doložil souhlas majetkového správce silnic - KSÚS Středočeského kraje
p.o., ze dne 2.6.2017, pod č.j.:3773/17/KSUS/KLT/PŘI, vyjádření Policie ČR, DI Beroun ze dne
1.6.2017, pod č.j.: KRPS-178293-1/Čj-2017-010206, souhlas dopravce ARIVA STŘEDNÍ ČECHY
s.r.o., ze dne 5.6.2017, dopravně inženýrské opatření odsouhlasené P-ČR DI Beroun a plánek
místa uzavírky a objížďky.
Vyhodnocením žádosti, doložených podkladů a schváleného Stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun ze dne
19.6.2017 pod čj: MBE/42592/2017/DOPR-MiJ, rozhodl správní orgán jak je ve výroku rozhodnutí
uvedeno.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů od dne jeho oznámení,
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského
úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce nemá podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.

Za správnost vyhotovení:
Martina Krejčová

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru dopravy
a správních agend

Správní poplatek podle pol. 36 odst. a) zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní užívání silnice, byl
stanoven ve výši 100,-Kč, slovy stokorunčeských a bude zaplacen převodem na účet Městského
úřadu Beroun, variabilní symbol 9031006018.

Obdrží účastníci řízení:
- Obec Kublov, Kublov 199, 267 41 Kublov, IČ: 00233439.
- KSÚS Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
Dotčené orgány :
- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Ing. Josef Bambousek, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, IČ: 70891095.
Na vědomí :
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou
1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371.
- JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní
zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01
Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- ARIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.

