
 

   

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací 
pracoviště Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:45846/2020/Kou V Praze dne 17.7.2020 
Č.j.: MUCE 45989/2020 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Karla Koupá, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz 

 

R o z h o d n u t í 

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 kácení stromů v uzavřeném 
úseku, vydává toto  rozhodnutí žadateli :   

ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., IČO: 27369595,   Radlická 19, 150 00 Praha 5 
  
Podle ustanovení § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, se povoluje kácení stromů v uzavřeném úseku sil. II/102 Štěchovice 

komunikace:   silnice č. II/102  -  Slapský kopec       
v úseku:        od mostku č.102-017 ke křížení silnic II/102 a III/1027                                                                                                                             
z důvodů:    odstranění stromů v havarijním stavu  podél sil. II/102                                                                                                           
termín:       od   20.7.2020   do  31.8.2020   vždy     od  9.00  do  14.00 hod. 

  

 odpovědná osoba :    Ing. Zdeněk Nergl            tel. : 603 878 448 

 Toto rozhodnutí se vydává za podmínek: 

• Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015 
Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích č. TP 66 a ČSN 018020. 

• Po celou dobu uzavírky pro odstranění havarijního stavu stromů bude pracovní místo 
řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu 
osob, dopravní značení bude kontrolováno, případně doplněno. Za předepsané značení 
odpovídá žadatel  po celou dobu provádění prací v  uzavírce.  

• Pro rezidenty bude vjezd v době od 9:00 do 14:00 hod. povolen jen v nejnutnějších 
případech a pouze se souhlasem ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s.  na základě 
povolení vydaného městysem Štěchovice. V době od 14:00 do 9:00 hod. bude vjezd 
povolen.  

• Zhotovitel dle možností stavby zajistí od 9:00 do 14:00 hod. příjezd vozidel IZS. 

• Žadatel v  případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení   
dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ - oddělení dopravy a správy 
komunikací MěÚ Černošice.  

 
• Za průběh  prací v uzavírce zodpovídá žadatel.  
 
• Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, 

oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo 
pozměnit. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., Radlická 19, 150 00 Praha 5 
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Odůvodnění 

 
Žadatel v souladu s § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 
odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal 
dne 16.7.2020 žádost o povolení kácení stromů podél sil.  II/102 v úseku Slapský kopec 
z důvodů odstranění stromů v havarijním stavu, které z důvodů klimatických podmínek 
bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu na sil. II/102 v úseku probíhající uzavírky 
sil. II/102.      

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 8 zákona o pozemních povolil 
uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Městys Štěchovice 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán 
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 
 
 

 

   
 Ing. Petra Pelešková 

vedoucí odboru stavební úřad  
 Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

 
Obdrží : 

účastníci  
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., IDDS: 8ptvf32 
 sídlo: Radlická č.p. 180/50, 150 00  Praha 5-Smíchov  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
Městys ŠTĚCHOVICE, IDDS: i5tbbbm 
 sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07  Štěchovice 
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