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ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO 47781734
Milady Horákové č.p. 2764
272 01 Kladno
kterou zastupuje
ADSUM spol. s r.o.
IČO 45144991
Havlíčkova č.p. 923
273 51 Unhošť
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/31826/2022/Prch.

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ČNES dopravní stavby, a.s., IČO 47781734, Milady Horákové č.p. 2764, 272 01 Kladno
(dále jen "žadatel") podal v souladu s § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších změn
(dále jen „prováděcí vyhláška“), kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) dne 23.6.2022 žádost
o povolení úplné uzavírky silnice č. II/201 v úseku za vjezdem do kempu Višňová.
Důvod uzavírky: oprava povrchu silnice č. II/201 v celkové délce cca 750m
Termín uzavírky: od 18.7.2022 od 7:00 hodin do 19.7.2022 do 20:00 hodin
navrhovaná objízdná trasa: ze silnice č. II/201 nad obcí Roztoky na silnici č. III/20113 směrem na
obec Velká Buková a dále až ke křižovatce se silnicí č. III/20115. Po této silnici přes obec
Nezabudice zpět na silnici č. II/201 do kempu Višňová
Tato trasa je obousměrná pro veškerý provoz.
Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s., IČO 47781734, Milady Horákové č.p. 2764, 272 01 Kladno
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení uzavírky a
současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den
1. července 2022 (pátek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy
v ul. Nádražní 102, Rakovník, 1. patro, místnost č. 11.
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Silniční správní úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve
stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, úřední dny: Po a St 8 - 17, Pá 8 - 12).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož
je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Michaela Prchalová
referent silničního hospodářství
odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník

Obdrží:
Účastníci řízení:
ČNES dopravní stavby, a.s., v zastoupení: ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsy5y5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Roztoky, IDDS: yrjbynv
Obec Nezabudice, IDDS: 4fwa74y
Obec Velká Buková, IDDS: 2sda7g5
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník,
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Na vědomí:
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv
Autobusová doprava Kohout s.r.o., IDDS: nqepghg

