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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Beroun odbor dopravy a správních agend obdržel dne 9.2.2021 žádost od STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, v zastoupení ADSUM s.r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ:
45144991 (dále jen žadatel) o úplnou uzavírku a nařízení objížďky silnice II/115, v úseku mezi obcemi
Svinaře(Halouny) – Řevnice, km. staničení od cca 21.100 – 17.300 (1.etapa), z důvodu stavby „II/115
Řevnice-Vižina, rekonstrukce, 1. etapa stavby, dokončení“.
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 „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech silnic II.
a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo
dopravy nebo krajský úřad

povoluje
Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky povoluje v tomto úseku
úplnou uzavírku silnice II/115 a nařizuje obousměrnou objížďku:
objízdná trasa: ze silnice č. II/115 od křiž. se sil.III/11524 ve Skuhrově do Litně a odtud po sil.č.III/11525 ke křiž.
Se sil. III/11522. Odtud po sil. III/11517 do obce Zadní Třebáň a Řevnice. Tato trasa je pro veškerý provoz
obousměrná.
1. Odpovědný pracovník: p. Václav Svoboda, stavbyvedoucí, tel. 602220747.
2. Uzavírka a objížďka silnice bude provedeny v době od 15.3.2021 do 10.5.2021.
3. Celková délka uzavírky je cca 4200 m, délka objížďky pro všechna vozidla je cca 11300 m
4. Důvod úplné uzavírky a nařízení objížďky je bezpečnost silničního provozu při dokončení rekonstrukce
silnice.
5. Autobusová doprava: Linkám PID 632 a 637 bude umožněn průjezd po celou dobu s vyjímkou : 10. a
11.4 2021, 17.- 18.4.2021 a 8. a 9.5. 2021.
V tyto dny budou provedeny tyto opatření:
Linka 632 směr („ Liteň, náměstí“) do zastávky „Skuhrov“ po pravidelné trase-otočením zpět silnice II/115vpravo silnice III/11524-vpravo sil. III/11525-otočením zpět silnice III/11525-výstup. Dále směr „Hostomice,
náměstí“ nástup přímo silnice III/11525-vlevo silnice III/11524-vlevo AO Skuhrov, otočení zpět silnice II/115 a
dále po pravidelné trase.
Linka 637 Směr „Svinaře Halouny“ do zastávky „Svinaře, Halouny“ po pravidelné trase-výstup. Dále směr
„Kublov, Slovanka“ nástup a dále po pravidelné trase.
Ruší se zastávky: „ Řevnice, Nádraží“,
Město Beroun
Husovo nám. 68
Beroun-Centrum
266 01 Beroun
IČO: 00233129
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„Svinaře, Halouny“-pouze pro linku 632 v obou směrech
„Svinaře, ObÚ“-pouze pro linku 632 v obou směrech
„Skuhrov, Hatě“ – pouze pro linku 632 v obou směrech
Zřizují se zastávky: „Liteň, Leč.rozc.“ pouze pro linku 632, obousměrně v pravidelných zastávkách l. PID
637
„Liteň, Leč“ pouze pro linku 632, obousměrně v pravidelných zastávkách l.PID 637
„Liteň, Vetas“ pouze pro linku 632, obousměrně v pravidelných zastávkách l.PID 637
„ Liteň, kino“ pouze pro linku 632, obousměrně v pravidelných zastávkách l.PID 637
„ Liteň, náměstí“ pouze pro linku 632, nástupní, manipulační-v pravidelné zastávce l 637
směr Řevnice
6. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. ze dne
22. 4. 2020.
7. Místo uzavírky silnice II/115 a objízdné trasy jsou vyznačeny v situačním plánku označeném „Dopravně
inženýrské opatření – DIO Úplná uzavírka sil. II/115 1.etapa- Svinaře-Řevnice-dokončení“, který je nedílnou
součásti tohoto rozhodnutí.
8. Žadatel je povinen po celou dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem.
9. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu nebo k znečištění
komunikací.
10. Dopravní opatření: dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun,
ze dne 4.3.2021, pod č.j.: MBE/13289/2020/DOPR-VaM, stanovením přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, Městským úřadem Beroun, dále souhlasu MěÚ Řevnice ekonomický odbor
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 č.j.0621/2021/MěÚ/MKl a vyjádření MěÚ Černošice,odbor stavební
úřad- oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00Praha ě pod č.j. MUCE 20415/2021 OSU
11. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a s
názvem a sídlem právnické osoby na jejíž žádost byla uzavírka povolena. (§ 39 odst. 3, prováděcí
vyhlášky).
12. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení a bude o tom
informovat účastníky řízení, dotčené orgány, dopravce a další subjekty kterým byla uzavírka tímto
rozhodnutím oznámena, podle níže uvedených adres.
13. Při ukončení stavby vyzve žadatel pracovníka KSÚS k převzetí opravené silnice.
14. Za průběh uzavírky a dopravního značení odpovídá zhotovitel.
15. Toto rozhodnutí bude na požádání kontrolních orgánů, Policie ČR a zaměstnanců Městského úřadu
Beroun provádějících státní dozor předloženo oprávněnou osobou za zhotovitele v místě stavby.
Účastníci řízení :
- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, v zastoupení ADSUM spol. s r.o.
Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obec Skuhrov, Hatě 46, 267 27 Liteň, IČ: 00233790.
- Obec Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň, IČ: 00233501.
- Obec Svinaře, Svinaře 64, 267 28 Svinaře IČ:00233862
- Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, IČ:00241636
- Obec zadní třebáň, na Návsi 6, 267 27 Liteň, IČ:00234028
- Obec Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň, IČ:00233501

Odůvodnění
Dne 9. 2. 2021 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend žádost o uzavírku a
objížďku silnice II/115, v úseku mezi obcemi Svinaře(Halouny) – Řevnice, km. staničení od cca 21.100 –
17.300(1.etapa), z důvodu stavby „II/115 Řevnice-Vižina, rekonstrukce, 1. etapa stavby, dokončení.
Silniční správní úřad dne 22.2.2021 pod č.j: MBE/08186/2021/DOPR-VaM oznámil všem známým účastníkům
řízení, dotčeným orgánům, dopravcům a dalším subjektům kteří by měli být o řízení informováni, zahájení
správního řízení a upozornil je na možnost nahlédnout do spisu.
Spolu s žádostí žadatel postupně dokládal DIO odsouhlasené Policií ČR, DI Beroun ze dne 9.2.2020, pod
č.j.:KRPS-32058-1/ČJ-2021-010206, vyjádření KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 8.2.2021, vyjádření
dopravců ROPID, Rytířská 10, Praha 1 , 110 00 ze dne 4.3.2020, harmonogram stavebních prací, souhlas
s uzavírkou a objízdnou trasou odsouhlasenou MěÚ Řevnice ekonomický odbor Náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 74, 252 30 č.j.0621/2021/MěÚ/MKl a vyjádření MěÚ Černošice,odbor stavební úřad- oddělení
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dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00Praha ě pod č.j. MUCE 20415/2021 OSU, plnou moc
k zastupování zhotovitele a souhlasy obcí dotčených uzavírkou a objížďkou které do vydání rozhodnutí doručily
své stanoviska, jako Skuhrov, Zadní Třebáň, Řevnice, Liteň.
Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů, schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 4.3.2021,
pod č.j.: MBE/13289/2020/DOPR-VaM, bylo rozhodnuto jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode 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:
Iveta Brůnová

otisk úředního razítka

Ing. Albert Červenka v.r.
vedoucí odboru dopravy
a správních agend

Obdrží : účastníci řízení :
- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, v zastoupení ADSUM spol. s r.o.
Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obec Skuhrov, Hatě 46, 267 27 Liteň, IČ: 00233790.
- Obec Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň, IČ: 00233501.
- Obec Svinaře, Svinaře 64, 267 28 Svinaře IČ:00233862
- Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, IČ:00241636
- Obec Zadní Třebáň, na Návsi 6, 267 27 Liteň, IČ:00234028
- Obec Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň, IČ:00233501

Dotčené orgány:
- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun - Město, IČ: 75151481.
- Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací,
pracoviště Podskalská 19, 128 25 Praha 2, IČ: 00241121.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095.
Na vědomí :
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359.
- 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.
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