
 
   
 
 
 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská  19 
120 00 Praha 2 
       
Spis. ZN. výst.: 99939/2022/Kou V Praze dne 29.06.2022 
Č.j.: MUCE 101216/2022 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Karla Koupá, kancelář č. dv. 110 
221 982 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz 

 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 
A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní 
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti, kterou 
dne 24.6.2022 podal 

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., IČO: 27900096, Milady Horákové 2764, 272 01 
Kladno 

v zastoupení na základě plné moci 

Quo s.r.o., IČO 26487985, Křižíkova 2158, 256 01 Benešov u Prahy 
 
 (dále jen „žadatel“) podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“), silniční 
správní úřad 
 

oznamuje zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice č. III/10212 a částečné 
uzavírky silnice č. III/10217 v obci Buš, 

 
které bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti, vedené dle ust. § 
24 zákona o pozemních komunikacích, a podle § 36 odst. 3 správního řádu  

vyzývá 

účastníky, aby se ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení této výzvy vyjádřili k podkladům 
rozhodnutí. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, připomínkám nebude přihlédnuto. 
 
Jedná se o úplnou uzavírku silnice č. III/10212 v úseku km staničení cca 0,900 – 1,600 a 
částečnou uzavírku silnice č. III/10217 v km staničení cca 5,716 (v místě křížení obou silnic), a 
to z důvodu provedení pokládky nového povrchu komunikace silnice č. III/10212. 

Dopravní opatření bude provedeno dle situací DIO, které jsou přílohou tohoto oznámení. 
Předpokládaný termín uzavírky  je  22.7.2022 – 29.7.2022. 

Objízdná trasa je navržena po sil. II/102  směr Štěchovice - ke křížení s sil. III/1027 směr Slapy 
– sil. III/10217 -  MK -  sil. III/10214 zpět na silnici III/10212 a opačně. 

Dotčení dopravci v linkové osobní dopravě se žádají o vyjádření k vedení jimi provozovaných  
spojů a zajištění obslužnosti autobusových zastávek v době úplné uzavírky. 

Účastníci řízení: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Buš, Obec 
Slapy 
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Dotčené správní úřady: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-JIH, Dopravní 
inspektorát 

Odůvodnění: 

Dne 24.6.2022 podal žadatel žádost o vydání povolení úplné uzavírky silnice č. III/10212 a 
částečné uzavírky silnice č. III/10217 a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní 
komunikaci. 
Žadatel doložil jednoduchou projektovou dokumentaci - DIO, vypracované Quo, s.r.o. s datem 
6/2022, harmonogram prací, souhlas KSÚS Středočeského kraje, p.o. ze dne 13.5.2022 zn. 
3765/22/KSUS/KLT/JRC, souhlas PČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, 
Územní odbor Praha venkov – JIH, dopravní inspektorát ze dne 30.6.2022 a souhlas obce Buš 
ze dne 25.6.2022 a obce Slapy ze dne 29.6.2022. 

Poučení: 

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastník řízení je zejména povinen 
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů  
pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu) a označit důkazy na podporu svých tvrzení  
(§ 52 správního řádu). 

Účastnící řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru stavební úřad, oddělení 
dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, 
1.patro, č.dveří 110 v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod., v ostatní dny na základě 
předchozí vzájemné telefonické dohody s odpovědným referentem. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 

Karla Koupá 
referent oddělení dopravy 
 a správy komunikací OSU 
 Městský úřad Černošice 
"otisk úředního razítka" 

 
Příloha:  situace dopravního značení 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky): 
Quo s.r.o., IDDS: 6k8cgy5 
 sídlo: Křižíkova č.p. 2158, 256 01  Benešov u Prahy 
 zastoupení pro: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 
01  Kladno 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Obec Buš, IDDS: eg7azin 
 sídlo: Buš č.p. 8, 252 08  Slapy nad Vltavou 
Obec Slapy, IDDS: hrfbxt6 
 sídlo: Slapy č.p. 72, 252 08  Slapy nad Vltavou 
dotčené správní úřady: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-JIH, DI, IDDS: 
2dtai5u 
 sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64  Mnichovice 
na vědomí: 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n 
 sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00  Praha 1-Staré Město 
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