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SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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VÁŠ DOPIS ZN.:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:

ze dne 15.03.2017
SZ MeUPB 35701/2017
MeUPB Uz 35701/2017/SOSH/ŠtZ

EV. ČÍSLO:
VYŘIZUJE:
TEL:

6
Štěrbová
318 402 554

E-MAIL:
DATUM:

zuzana.sterbova@pribram.eu
13.04.2017

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Nádražní 4
150 05 Praha 5
IČ: 00204382

ROZHODNUTÍ
Žadatel podal dne 15.03.2017 žádost ve věci povolení uzavírky silnice III/00410 v obci Starosedlský Hrádek z
důvodu výstavby kanalizace, kterou Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství,
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, jako příslušný silniční správní úřad, posoudil a rozhodl takto:
V souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., a na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích vydaného samostatným oddělením silničního hospodářství Městského úřadu
Příbram a souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5 se žadateli: Šindler,
důlní a stavební spol. s r.o., Nádražní 4, 150 05 Praha 5

povoluje
Uzavírka silnice: III/00410
Rozsah uzavírky: úplná
Uzavřený úsek: obec Starosedlský Hrádek

Objízdná trasa: po I/4 a I/66 do obce Milín, dále po II/174 přes Lazsko a Tochovice do Horčápska

Z důvodu:

výstavba kanalizace v obci Starosedlský Hrádek

Termín uzavírky: od 18.04.2017 do 30.06.2017
Délka uzavírky: 370 m
Délka objízdné trasy: 16 km
Odpovědná osoba:

p. Otakar Celerýn, telefon 724 081 116

Po dobu uzavírky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné dodržet následující
podmínky:
1. Označení uzavírky silnice (úplná) a vyznačení objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle
"Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" vydaného samostatným oddělením
silničního hospodářství Městského úřadu Příbram pod č.j. MeUPB St/35646/2017/SOSH/ŠtZ po
předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR, KŘ DI Příbram. Na začátku uzavírky žadatel umístí
orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj
související se stavební akcí (její název, stavbyvedoucí apod.).

-22. Žadatel před zahájením uzavírky (úplná) požádá o provedení kontroly dopravního značení ze strany
Policie ČR, KŘ - DI Příbram - bez této kontroly nesmí být uzavírka zahájena.
3. Při provádění stavebních prací musí být dodržen schválený harmonogram, obsahující časový průběh
jednotlivých druhů prací (u prací nad 3 dny). Budou splněny podmínky stanovené v písemných vyjádření
(příp. uvedených v protokolu z jednání) Policie ČR, KŘ-DI Příbram, Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje p.o., Praha 5 a dotčených obcí.
4. Po skončení prací bude odstraněno neprodleně přechodné dopravní značení.
5. Toto rozhodnutí si vyžaduje úpravu provozu veřejné osobní dopravy:
Veškerý silniční provoz pojede po stanovené objízdné trase.
Linkové autobusové dopravě a IZS bude vjezd povolen.
6. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě: pro fyzické osoby ve smyslu ust. § 42a odst.
1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; pro
právnické a podnikající fyzické osoby dle § 42b, odst. 1, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Orgán Policie ČR KŘ - DI Příbram má právo kontroly a určení dalších doplňujících dopravních opatření v
průběhu uzavírky. Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo
podmínky rozhodnutí doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění:
Dne 15.03.2017 požádal Šindler, důlní a stavební spol. s r.o., Nádražní 4, 150 05 Praha 5, o povolení
uzavírky silnice III/00410 v obci Starosedlský Hrádek z důvodu výstavby kanalizace.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a vzhledem ke kladnému stanovisku orgánu Policie ČR,
KŘ - DI Příbram, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., Praha 5 a vydanému stanovení
přechodné úpravy provozu na komunikacích, rozhodl silniční správní úřad tak, jak shora ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje Praha, prostřednictvím samostatného oddělení silničního hospodářství
Městského úřadu Příbram.
V souladu s ustanovením § 24 odst.4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku
odvolání se nelze odvolat.

(otisk úředního razítka)

Ing. Zuzana Štěrbová
vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství
Doručí se:
Účastníci řízení:
Šindler, důlní a stavební spol. s r.o., Nádražní 4, 150 05 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Policie ČR, KŘ - DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha
ŘSD Praha, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Obec Starosedlský Hrádek, Chraštice, Horčápsko, Tušovice, Svojšice, Březnice, Tochovice, Lazsko, Milín
ARRIVA PRAHA s.r.o., U Seřadiště 9, 101 40 Praha 10
Na vědomí:
OÚ Hasičský záchranný sbor Středočesského kraje, územní odbor Příbram, Školní 70, 261 01 Příbram VIII
Územní středisko záchranné služby okresu Příbram, Školní 70, 261 95 Příbram VIII

