
 

 
 
 
  

 
Město Beroun Tel.: +420 311 654 111 Pracoviště: 
Husovo nám. 68 e-mail: posta@muberoun.cz Politických vězňů 20 
Beroun-Centrum  ID Datové schránky: 2gubtq5 Beroun-Město 
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz 266 01 Beroun 
IČO: 00233129 

 

Městský úřad Beroun 
Odbor dopravy a správních agend 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail: 
07.12.2022 MBE/81052/2022/DOPR-

VaM 
01070/2022/DOPR/3 Mgr. Martina Vacinová/ 

311654324 
doprava10@muberoun.cz 

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 
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, vyhovuje žádosti AZ SANACE a.s. se sídlem Pražská 
53/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ:25033514, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 
273 51 Unhošť, IČ: 45144991 (dále jen žadatel), ze dne 2.12.2022, o povolení změny termínů 
zvláštního užívání a úplné uzavírky silnice II/116 v k.ú. před městysem Karlštejn, které bylo povoleno 
rozhodnutím č.j. MBE/71610/2022/DOPR-VaM ze dne 31.10.2022, z důvodu stavby  
  
                                           „II/116 před obcí Karlštejn-havárie zemního tělesa“ 
 

p o v o l u j e 
 

I. Podle § 25 odst. 6 písm. c bod 2) a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č.  
104/1997  Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zákon o pozemních komunikacích, 
provádí (dále jen „prováděcí vyhlášky“), zvláštní užívání silnice č. II/116 před městysem 
Karlštejn v km 38,860-38,900 

II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky v uvedeném úseku  
silnice povoluje i úplnou uzavírku silnice II/116, za těchto podmínek: 

 

1. Odpovědný pracovník: Ing. Ladislav Bohuslav, tel: 725065870 
2. Úplná uzavírka bude ve 3.etapě realizováno v novém termínu : 

                  
          3. etapa: úplná uzavírka silnice č. II/116 v km 38,860-38,900 od 7.12. do 18.12. 2022 
 

3. Místo úplné uzavírky silnice č. II/116 ve 3. etapě je  zakresleno  v přehledné situaci 
vypracované spol. ADSUM spol. s.r.o., která je nedílnou součástí  tohoto  rozhodnutí.  

4. Jakýkoliv zásah do stavby silnice je nutno předem projednat s KSÚS Středočeského kraje, 
p.o. 

5. Dopravní opatření :  dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením  přechodné 
úpravy provozu na  pozemních komunikacích, vydaným Městským  úřadem Beroun,  odborem 
dopravy a správních agend  pod č.j.: MBE/70927/2022/DOPR-VaM, podle předloženého DIO. 
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6. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu materiálem nebo 
stavebními stroji, nebo k znečišťování silnice a přilehlých komunikací. 

7. Při zvláštním užívání silnice bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození těchto silnic, 
jejích součástí a příslušenství.  

8.   Při ukončení stavby vyzve žadatel pracovníka KSÚS k převzetí silnic. 
  
 

Účastníci řízení: 
-  AZ SANACE a.s. se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ:25033514 zastoupené 

společností ADSUM s.r.o. se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť IČ:45144991  
-   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5, IČ: 00066001 
-     Městys Karlštejn, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, IČ:00233374 

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Dne 2.12.2022 podal žadatel  na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend,  žádost 
změnu termínů o povolení zvláštního užívání a úplnou  uzavírku silnice č. II/116 před městysem 
Karlštejn v km 38,860-38,900 ve 3. etapě v délce 420m, v termínu 7.12.2022 až 13.12.2022 na 
termín 7.12.2022 až 18.12.2022 z důvodu nepředpokládaného navýšení stavebních prací. 
Žadatel doložil dodatečně  vyjádření Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 
formou mailu, souhlas Policie ČR, DI Beroun s prodloužením termínu stavby emailovou 
korespondencí, souhlas městysu Karlštejn  s prodloužením termínu emailovou korespondencí a 
plnou moc k zastupování.  
Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích,   Městským úřadem Beroun,  odborem dopravy a správních agend, ze dne 
21.10.2022 pod č.j.: MBE/70927/2022/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 nemá podle § 24  odst. 4)  zákona  o  pozemních komunikacích  
odkladný účinek.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. Albert Červenka, v.r. 
                                                                                           vedoucí odboru dopravy a správních agend 
  
za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová  
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši  500  Kč a byl zaplacen 
převodem na účet Městského úřadu Beroun, variabilní symbol č. 9031008361.   
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Obdrží: účastníci řízení: 
-  AZ SANACE a.s. se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ:25033514 zastoupené 

společností ADSUM s.r.o. se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť IČ:45144991  
-   Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5, IČ: 00066001 
-     Městys Karlštejn, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, IČ:00233374 

 
 
Dotčené orgány: 
-  Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50  Beroun - Město, IČ: 75151481 (datovou schránkou, 

ID DS: 2dtai5u).  
 
Na vědomí :   
-    Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258,     266 

01 Beroun 2, IČ: 70885371 (datovou schránkou, ID DS: 92dhqcp) 
-    JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní 

služby, Profesora Veselého  493, 266 01  Beroun 3 (datovou schránkou, ID DS: b9kenkq) 
-    Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno,    IČ: 

75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun (datovou schránkou, ID 
DS: vmjmahj) 

− Obec Mořina, Mořina 81, 267 17 Mořina, IČO: 00233595, ID schránky 9jtbjid 

− Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebáň, IČO: 00233234, ID schránky 
m5va7ck 

− Obec Bubovice, Bubovická 27, 267 18, IČ:00233161 

− Obec Srbsko, K Závěrce 16, 267 18 Srbsko, IČ:00233803 ID iyra7b7 
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