Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

23.08.2022
SZ MeUPB 83933/2022/OSH/Mal
MeUPB 83933/2022
06.09.2022

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Šárka Malchárková
sarka.malcharkova@pribram.eu
318 402 528

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad, podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl na základě žádosti o povolení zvláštního užívání
a úplné uzavírky pozemní komunikace č. II/102 v obci Kamýk nad Vltavou z důvodu výstavby
inženýrských sítí, podané dne 23.08.2022 žadatelem: Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o., IČO:
00204382, Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5, takto:

I.
Podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích, po předchozím
souhlasu Policie ČR KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-177036-2/ČJ-2022-011106 ze dne 20.07.2022.
povoluje
Žadateli: Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o., IČO: 00204382, Plzeňská 276/298, Motol, 150 00
Praha 5
Zvláštní užívání silnice č. II/102 v obci Kamýk nad Vltavou mezi čp. 77 a čp. 232
Důvod zvláštního užívání: výstavba inženýrských sítí
Termín zvláštního užívání: 19.09.2022 - 30.09.2022
Odpovědná osoba: p. Otakar Celerýn, tel.č.: 724 081 116.

Při dodržení následujícího:
1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje,
jakožto
správce
a
zástupce
vlastníka
dotčené
silnice,
vydaného
pod č.j. 4351/22/KSÚS/BNT/PAP-415 dne 26.08.2022.
2. Při provádění prací musí být komunikace řádně označena dopravními značkami podle podmínek
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu, vydaného Odborem silničního
hospodářství Městského úřadu Příbram a po předchozím písemném souhlasu dotčeného orgánu,
Police ČR – Dopravního inspektorátu Příbram, č.j.: KRPS-177036-2/ČJ-2022-011106 ze dne
20.07.2022.
3. Dotčený úsek komunikace bude po ukončení stavby protokolárně předán zpět majetkovému
správci – Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje.
4. Do doby předání dotčené části komunikace zodpovídá žadatel za bezpečně sjízdný stav
a za škody způsobené realizací akce.
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II.
Podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
při splnění následujících podmínek
povoluje
Žadateli: Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o., IČO: 00204382, Plzeňská 276/298, Motol, 150 00
Praha 5
Úplnou uzavírku provozu silnice: II/102 v obci Kamýk nad Vltavou
Důvod úplné uzavírky: výstavba inženýrských sítí
Termín úplné uzavírky: 19.09.2022 - 30.09.2022
Objízdná trasa: z obce Kamýk nad Vltavou po silnici II/102 přes obec Velká až na silnici I/18 do obce
Zrůbek, dále po silnici III/10229 přes obce Hrachov a Drážkov zpět do obce Kamýk nad Vltavou.
Odpovědná osoba: za dodavatele: p. Otakar Celerýn, tel.č.: 724 081 116.
Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) souhlasí s realizací výše uvedené akce (a s tím
spojenými dopravními omezeními) za následujících podmínek:
DOTČENÉ LINKY
420 (Praha) – Dobříš – Kamýk n. Vlt. – Krásná Hora n. Vlt. – Milevsko
500 Příbram – Kamýk n. Vlt. – Krásná Hora n. Vlt. – Petrovice
551 Sedlčany – Vysoký Chlumec – Kamýk n. Vlt. – Krásná Hora n. Vlt.
Dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
OBJÍZDNÉ TRASY
Dotčené linky budou v úseku „Kamýk n. Vlt., u Mášů – Svatý Jan, Řadovy, Radobyl“ odkloněny
obousměrně po místní komunikaci přes místní část Hojšín do Drážkova a po silnici III/102
ZMĚNY ZASTÁVEK
Nejsou
Úplná uzavírka je povolena za následujících podmínek:
1. Dopravní značení uzavírky místní komunikace a objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní
náklady dle podmínek Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu, vydaného
Odborem silničního hospodářství Městského úřadu Příbram a po předchozím písemném souhlasu
dotčeného orgánu, Police ČR – Dopravního inspektorátu Příbram, č.j.: KRPS-177036-2/ČJ-2022011106 ze dne 20.07.2022.
2. Žadatel zajistí kontrolu přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací
a v případě jeho poškození či změny umístění (např. povětrnostními vlivy) zajistí okamžitou
nápravu.
3. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení, ukončení
uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce.
4. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
5. 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.
6. MěÚ Příbram, Odbor silničního hospodářství, si vyhrazuje právo stanovené podmínky rozhodnutí
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

3
O d ů v o d n ě n í:
Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace a úplné uzavírky
z důvodu: výstavba inženýrských sítí, podané dne 23.08.2022, vzniklé na pozemní komunikaci II/102
Kamýk nad Vltavou mezi čp. 77 a čp. 232. K žádosti byly doloženy vyjádření správce komunikace
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o a souhlas Policie ČR KŘ DI Příbram.
Po posouzení žádosti a předložených podkladů a na základě skutečností, které jsou mu známy,
a po projednání s účastníky řízení, dospěl zdejší silniční správní úřad k závěru, že zvláštní užívání
a úplnou uzavírku provozu lze povolit, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í:
ad I.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Odboru dopravy, podáním u Městského úřadu Příbram, Odboru silničního
hospodářství.
ad II.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Odboru dopravy, prostřednictvím Městského úřadu Příbram, Odboru silničního
hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Šárka Malchárková
referent Odboru silničního hospodářství
Obdrží:
Účastníci řízení:
Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o., Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5, IDDS: 2nx5wwh
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IDDS:
2dtai5u
Na vědomí:
Obec Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou, IDDS: zw5bdqe
Obec Svatý Jan, Drážkov 33, Svatý Jan, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IDDS: 7htaj88
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, Kladno,
272 01 Kladno 1, IDDS: wmjmahj
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, 272 01 Kladno 1, IDDS:
dz4aa73
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 267 01 Králův Dvůr u Berouna, IDDS:
s9374qh
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 406/10, Praha 1-Staré Město,
110 00 Praha 1, IDDS: ku79q7n
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00
Praha 8, IDDS: pdrwknv
Co: spis
Správní poplatek byl vyměřen dle sazebníku části II položky 36a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve výši 500 Kč a byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí na účet MěÚ Příbram dne
02.09.2022.

