Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy

PID:

MURAX00RPE0E

MURAX00RPE0E
Spis. zn.:
OD01/23470/2019/Vav
HERKUL a.s.
Č.j.:
MURA/31500/2019
IČO 25004638
Vyřizuje:
Ing. Renata Vavrušková
Rybná č.p. 682/14
Tel.:
313 259 188
110 00 Praha
Email:
rvavruskova@murako.cz
V Rakovníku dne: 25. 6. 2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/23470/2019/Vav.

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy(dále jen „odbor dopravy“), jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky,
kterou dne 6. 5. 2019 podala společnost HERKUL a.s., IČO 25004638, Rybná č.p. 682/14, 110 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, ústního projednání s účastníky řízení dne 23. 5. 2019
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

povoluje
za dodržení stanovených podmínek
I. etapa – úplnou uzavírku silnice č. II/237 v úseku Nové Strašecí - Mšec
II. etapa – částečnou uzavírku silnice č. II/237 v úseku Nové Strašecí - Mšec
z důvodu akce "Rekonstrukce silnice - silnice II/237, Nové Strašecí - Mšec":
a/ rozsah a termín uzavírky: (dále jen "uzavírka")
I. etapa – úplnou uzavírku silnice č. II/237, v termínu od 1. 7. 2019 do 8. 9. 2019
II. etapa – částečnou uzavírku silnice č. II/237, v termínu od 9. 9. 2019 do 20. 10. 2019
b/ délka uzavírky: silnice č. II/237 cca 4,2 km
c/ délka objízdné trasy: 28,3 km
a nařizuje objížďku po této trase:
1. Pro úplnou uzavírku silnice č. II/237 – I. etapa: bude objízdná trasa vedena obousměrně:
-

Nové Strašecí – Řevničov – Mšec

-

Mšecké Žehrovice – Lodenice – Drnek – Mšec

2. Pro částečnou uzavírku silnice č. II/237 – II. etapa: bez objízdných tras
.
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Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1. Označení uzavírky a vyznačení objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle stanovení přechodné
úpravy silničního provozu vydané zdejším odborem dopravy pod spis.zn. OD01/23473/2019/Vav, dále dle
stanovení přechodné úpravy silničního provozu, kterou vydalo Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních
komunikací pod č.j.: 143/2019-120-RD/6.
2. Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR, MěP).
3. Na začátku uzavřeného úseku bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka
povolena.
4. Po celou dobu trvání uzavírky bude umožněn přístup k okolním nemovitostem a v případě potřeby budou
vybudovány provizorní můstky pro pěší.
5. Zhotovitel umožní odvoz odpadových nádob z uzavřeného úseku, nebo zajistí jejich přistavení na místo,
odkud bude možné odvoz uskutečnit.
6. Žadatel před zahájením uzavírky požádá o provedení kontroly dopravního značení odbor dopravy, MěÚ
Rakovník.
7. Práce budou prováděny v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací a ukončeny nejpozději
do doby povolení uzavírky
8. Za provádění prací zodpovídá: HERKUL a.s., IČO 25004638, Rybná č.p. 682/14, 110 00 Praha,
pan Roman Král, tel.: 601 339 855.
9. Ukončení uzavírky bude oznámeno na odbor dopravy.
10. Případné úpravy pozemních komunikací, po kterých bude vedena objížďka, provede a náhradu následných
škod na nich uhradí žadatel o uzavírku.
11. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Rakovník, odbor
dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní
značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
HERKUL a.s., Rybná č.p. 682/14, 110 00 Praha
Uzavírka se dotkne provozu veřejné linkové osobní dopravy. Autobusoví dopravci si nechají
v dostatečném časovém předstihu před zahájením uzavírky schválit objížďkové jízdní řády a zajistí
informovanost cestující veřejnosti o změnách provozu veřejné linkové osobní dopravy v dostatečném časovém
předstihu před termínem zahájením uzavírky vývěskami na zastávkách a v autobusech.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 6. 5. 2019 žádost o povolení uzavírky z důvodu akce "Rekonstrukce silnice - silnice II/237,
Nové Strašecí - Mšec".
Odbor dopravy žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání dne 23. 5. 2019 a na základě vyjádření
příslušného orgánu Policie České republiky k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích pro tuto
uzavírku podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku komunikace
za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, Zborovská
č.p. 81/11, 150 00 Praha
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha
Město Nové Strašecí, Komenského náměstí č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí
Městys Mšec, Mšec č.p. 109, 270 64 Mšec
Obec Řevničov, Karlovarská č.p. 98, 270 54 Řevničov
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Obec Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice č.p. 77, 270 64 Mšecké Žehrovice
Obec Drnek, Drnek č.p. 65, 273 77 Drnek
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, podáním u odboru dopravy Městského úřadu Rakovník.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle
§ 42a odst. 1 písm. a) pro fyzické osoby nebo podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích
pro právnické osoby s možností pokuty až do výše 500.000,- Kč.
Ing. Renata Vavrušková
referent silničního hospodářství
odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci řízení:
HERKUL a.s., IDDS: 9u7eeav
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, IDDS: a6ejgmx
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Město Nové Strašecí, IDDS: h2sbx9c
Městys Mšec, IDDS: n6ybcnj
Obec Řevničov, IDDS: 3t6bwp2
Obec Mšecké Žehrovice, IDDS: 97dbhme
Obec Drnek, IDDS: 5fca8mf
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník, Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Na vědomí:
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv
ANEXIA s.r.o., IDDS: hatie2d
LEXTRANS BUS s.r.o., IDDS: j4j5tvk
ČSAD MHD Kladno a.s., IDDS: zk5dmpr
ČSAD Slaný a.s., IDDS: djidmrw
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS:
q5whqfb
Záchranná služba (ARO), IDDS: wmjmahj
PRIVAMED Healthia s.r.o., IDDS: avmusfr

