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Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad
na silnicích I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti
společnosti Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, (dále jen
„žadatel“), povoluje podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,
úplnou uzavírku silnice č. I/18, v km staničení cca 33,150 – 33,400, délka 250m, most ev.č. 18-020,
přes Vltavu u obce Vestec u Hříměždice, okres Příbram, z důvodu výměny pěti kusů ocelových
mostních dilatačních závěrů.
Uzavřený úsek silnice č. I/18: km staničení 33,150 – 33,400, délka cca 0,250 km
Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t:
1)
obousměrně po značené objízdné trase, po silnici č. II/102 – Obory – Nečín – Drevníky –
křižovatka se silnicí č. II/119 a dále po silnici č. II/119 – Čelina – Cholín – Křepenice – Nalžovice –
Kňovice – Sedlčany – silnice č. I/18, délka cca 25 km.
2)
po značené objízdné trase, směr ze Sedlčan na Dobříš a Prahu, po silnici č. II/119 – Sedlčany –
Kňovice – Nalžovice – Křepenice – Cholín – Čelina – Borotice – Drhovy – Rybníky – Dobříš – silnice
č. III/10226 – exit č. 32 silnice č. R4
Objízdná trasa pro veřejnou dopravu a vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t:
obousměrně po silnici č. II/102- Velká - Kamýk nad Vltavou – silnice č. III/10229 – Drážkov –
Hrachov – Zrůbek, silnice č. I/18, délka cca 14 km.
Objízdná trasa pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5t:
obousměrně po značené objízdné trase, po silnici č. I/18 – Zrůbek – silnice č. III/10229 – Hrachov –
Drážkov – na křižovatku se silnicí č. II/102 – po silnici č. II/102 – Kamýk nad Vltavou – na křižovatku
se silnicí č. II/118 – po silnici č. II/118 Kamýk nad Vltavou – Zduchovice – Horní Hbity – Jablonná –
křižovatka se silnicí č I/4 (křižovatka „Háje“).
Termín uzavírky :
01.04.2015 – 31.05.2014
Podmínky uzavírky :
1. Minimálně 30 dní před začátkem uzavírky požádá žadatel Městský úřad Dobříš, Městský
úřad Sedlčany a Městským úřad Příbram, o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích z důvodu vyznačení objízdných tras na silnicích II. a III. třídy.
Přílohou žádosti bude Policií ČR odsouhlasený návrh dopravně inženýrského opatření.
2. Stav silnic využitých při uzavírce jako objízdná trasa bude žadatelem zadokumentován před
zprovozněním objízdné trasy, v případě provedení pasportizace digitální technologií
nepožaduje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, svou účast na této
pasportizaci.
3. Po ukončení uzavírky, předá žadatel silnice využité jako objízdná trasa protokolárně zpět
zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
4. Náhrada případných škod vzniklých v rámci objízdné trasy, se uskuteční na náklady žadatele
o uzavírku a objížďku (ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).
5. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), vydané
Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
6. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové dopravy.
7. Žadatel zajistí kontrolu přechodného dopravního značení.
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8. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
9. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje si vyhrazuje právo stanovené podmínky
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
10. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, odpovědná osoba paní Ing. Petra Pfauserová, tel.
č. 606 756 684.
11. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než
k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je
poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní
dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00,
telefonicky na 596663550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz .
12. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení, ukončení
uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce.
13. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel zajistí
dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených uzavírkou,
rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským
subjektům lokalizovaných v úseku uzavírky.
Odůvodnění :
Dne 01.12.2014 požádala společnost Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČ: 000 14 915
o povolení úplné uzavírky silnice č. I/18, v km staničení cca 33,150 – 33,400, délka 250m, most ev.č.
18-020,přes Vltavu u obce Vestec u Hříměždice, okres Příbram, z důvodu výměny pěti kusů ocelových
mostních dilatačních závěrů.
Dne 08.12.2014bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení uzavírky
s ústním projednáním na den 22.12.2014 od 09:00h, v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.
Ústní jednání proběhlo dne 22.12.2014 za účasti pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje
zhotovitele a zástupců dopravců a zástupce Krajské správy a údržby Středočeského kraje.
Na jednání byly odsouhlaseny navržené objízdné trasy. Dle ustanovení § 24 odst. 6 zákona
o pozemních komunikací, vlastník silnice po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně
provoz převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace. Případná náhrada následných škod na
silnicích využitých jako objízdná trasa je stanovena v podmínkách tohoto rozhodnutí.
Krajský úřad Středočeského kraje jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad
po posouzení žádosti, doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy se
souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, souhlasem Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát a souhlasem Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., dospěl k závěru, že výměna pěti kusů ocelových mostních
dilatačních závěrů mostu ev.č. 18-020, si vyžádá omezení provozu na silnici č. I/18, proto rozhodl tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po jeho obdržení, u Ministerstva dopravy
ČR, nábř. L. Svobody 12/22 Praha 1, prostřednictvím Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského
kraje. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(otisk úředního razítka)
Bc. Michal Holub
odborný referent silničního hospodářství
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Přílohy: schematický plánek dopravního opatření – celková situace
Obdrží :
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, na Pankráci čp. 56, 145 00 Praha 4 - Nusle
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje , p.o., Zborovská čp. 11, 15 21 Praha 5 - Smíchov
Policie ČR Územní odbor Příbram, DI, 261 23 Příbram
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram
Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Městský úřad Sedlčany, Nádražní 336, 264 80 Sedlčany
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Město Sedlčany, T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
Obec Kamýk nad Vltavou , 262 63 Kamýk nad Vltavou
Obec Zduchovice, Zduchovice 55, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Obec Jablonná, 262 62 Jablonná
Obec Borotice, Borotice 27, 262 15 Borotice
Obec Drhovy, Drhovy 65, 263 01 Dobříš
Obec Rybníky, Rybníky 32, 263 01 Dobříš
Obec Dublovice, Dublovice 33, 262 51 Dublovice
Obec Hřiměždice, 262 14 Hřiměždice
Obec Obory, 262 13 Obory
Obec Nečín, 262 13 Nečín
Obec Drevníky, 263 01 Drevníky
Obec Křepenice, 264 01 Sedlčany
Obec Nalžovice, 262 93 Nalžovice
Obec Kňovice, 264 01 Sedlčany
Obec Svatý Jan, Dražkov 33, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
COMETT Plus spol. s r.o., 390 02 Tábor
ARRIVA Praha s.r.o., 101 40 Praha 10
ČSAD Benešov, 258 01 Vlašim
JSDI
Odbor dopravy, zde
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