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QUO s.r.o.
Křižíkova 2158
256 01 Benešov

ROZHODNUTÍ
Firma T.A.Q. s.r.o. se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6, zastoupená na základě
plné moci firmou Quo s.r.o. se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ: 264 87 985
požádala o povolení částečné uzavírky sil. II/117 v městysu Komárov při stavbě: „ II/117
Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření“. Městský úřad Hořovice, odbor
technický a dopravní, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pozemních
komunikacích), jako silniční správní úřad ve věcech silnic, na základě souhlasů majetkového
správce krajské silnice KSÚS Středočeského kraje, Policie ČR, KŘ-DI Beroun podle č. j.:
KRPS-124969-1/ČJ-2020-010206 a po informování dotčených obcí

povoluje
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se
tento zákon provádí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhlášky k němu)
úplnou uzavírku krajské silnice II/117 v městysu Komárov, a to za těchto podmínek:
1) Termín uzavírky:

08. 06. – 08. 09. 2020

2) Druh uzavírky: úplná
3) Uzavřený úsek: staničení km 8,692 - 8,813 v Městysi Komárov
4) Důvod uzavírky: II/117 Komárov, opěrná zeď a svodidla – bezpečnostní opatření
5) Objízdná trasa: pro vozidla do 3,5 t: po sil. č. III/11711, III/11712 a III/11713 v celkové
délce cca 4 km
: pro BUS: po sil.č. III/11711, III/11712, MK mezi obcí Osek a Komárov
a III/ 11713 v celkové délce cca 2,5 km
: pro vozidla nad 3,5 t: II/114, II/605 a III/1182 v celkové délce cca 17km
6) Odpovědná osoba: p. Roman Guschl, tel: 730 150 660
7) Autobusová doprava: autobusová zastávka Komárov, Buzuluk nebude po dobu uzavírky
obsluhována a zastávka Osek bude přesunuta
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8) Stanovení přechodné úpravy provozu: je odsouhlaseno Policií ČR – DI Beroun podle č. j.:
KRPS-124969-1/ČJ-2020-010206 a stanoveno MěÚ Hořovice, odbor TAD dne 1. 6. 2020
V případě nesplnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může silniční správní úřad
udělené povolení omezit nebo zrušit ( § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů ), při porušování podmínek stanovených v rozhodnutí o vydání
povolení rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení ( § 25 odst.3 zákona o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Odůvodnění:
Dne 28. 2. 2020 bylo zahájeno předběžné jednání na MěÚ Hořovice, odbor technický a
dopravní za účasti ARRIVA s.r.o., Městys Komárov, Obec Olešná, Quo s.r.o., T.A.Q s.r.o.,
PONTEX s.r.o. a KSÚS Středočeského kraje. Na jednání byly dohodnuty tyto varianty
1) úplná uzavírka, dle původního projektu za 2) částečná uzavírka (kyvadlový provoz), zde
bylo nutné nové projednání s investorem (KSÚS Středočeského kraje).
Dne 17. 3. 2020 podala firma Quo s.r.o. žádost o úplnou uzavírku. MěÚ Hořovice
usnesením pod č.j. MUHO/6374/2020 řízení o uzavírce přerušil a vyzval žadatele o
přehodnocení popřípadě doplnění žádosti o stanovisko investora k navrženým variantám. Ke
dni 27. 5. 2020 doplnil žadatel chybějící stanoviska, která potvrzovala úplnou uzavírku při
provádění stavby a to vzhledem k přeložení sítí v délce 3 měsíců. Pod č.j. MUHO/10663/2020
bylo vydáno oznámení o pokračování řízení. Dne 2. 6. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí o úplné
uzavírce. Dopravní opatření po dobu stavby je nezbytné a slouží k ochraně všech účastníků
sil. provozu. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 a to
podáním, učiněným u zdejšího Městského úřadu Hořovice, odboru technického a dopravního.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.

Miloslav Jelínek
samostatný odborný referent

Správní poplatek: byl stanoven podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných
státními orgány ve znění pozdějších předpisů - bez poplatku
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