Praha:

25.05.2016

M-SILNICE a.s.

Číslo jednací:

066088/2016/KUSK-2-DOP/Nech

Husova 1697

Spisová značka:

SZ_066088/2016/KUSK

530 03 Pardubice

Oprávněná úřední osoba:

Eva Nechmačová

Značka:

DOP/Nech

v zastoupení:
Quo s.r.o.
Křižíkova 2158
256 01 BENEŠOV

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad,
ve věcech silnic 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 M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ:
42196868 zast. na základě plné moci společností Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov,
IČ: 26487985, podané dne 29.04.2016, podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích

povoluje
částečnou uzavírku silnice I/3 Benešov - Bystřice, etapa 2.2 (mezi obcí Jírovice
a Bystřice), staničení km 18,470 – 20,000, k.ú. Benešov u Prahy, k.ú. Bystřice u
Benešova, okres Benešov, z důvodu celkové opravy povrchu vozovky.

Uzavřený úsek: Silnice I/3, staničení cca km 18,470 – 20,000, k.ú. Benešov u Prahy,
k.ú. Bystřice u Benešova, okres Benešov, délka uzavírky 1530 m, mezi obcemi Jírovice a
Bystřice. Začátek etapy 2.2 je uvažován od mostu ev. č. 3-021 v km cca 20,000, konec etapy
2.2 je stanoven k začátku rozšíření jízdních pruhů v km cca 18,470.

Popis uzavírky a objízdné trasy:
Etapa 2.2P: Tato etapa řeší uzavírku min. 1/3 komunikace v její pravé části ve směru
staničení. Po zbylé části vozovky bude vedena doprava pro směr na Tábor a na Prahu
Zborovská 11

150 21 Praha 5
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v jízdních pruzích o šíři 3 m (výjimečně 2,75 m). V celé délce opravovaného úseku bude
snížena rychlost na 50 km/hod. Během této etapy nebude možné odbočení na silnici č. II/114
pro směr na Neveklov. Obousměrná objízdná trasa pro osobní automobily a pro nákladní
automobily ve směru na Neveklov bude vedena po silnici č. III/11457 v celkové délce
cca 3,5 km. Objízdná trasa pro nákladní automobily ve směru na Prahu/Tábor bude vedena po
silnici č. III/11458, III/11459 a III/11437 v celkové délce cca 6,5 km.

Etapa 2.2S: Tato etapa řeší uzavírku min. 1/3 komunikace v její střední části. Doprava ve
směru na Prahu a Tábor bude vedena ve svém směru vždy vpravo od uzavřené části v jízdních
pruzích o šíři 3 m (výjimečně 2,75 m). V celé délce opravovaného úseku bude snížena
rychlost na 50 km/hod. Během této etapy ve směru od Tábora nebude možné odbočení na
silnici č. II/114 a z této silnice nebude možné odbočit na silnici I/3 ve směru na Prahu.
Objízdná trasa pro osobní automobily ve směru na Neveklov a Prahu a pro nákladní
automobily ve směru na Neveklov bude vedena po silnici č. III/11457 v celkové délce cca 3,5
km. Objízdná trasa pro nákladní automobily ve směru na Prahu bude vedena po silnici
č. III/11458, III/11459 a III/11437 v celkové délce cca 6,5 km. Dále nebude možné odbočení
ze silnice č. I/3 na silnici č. III/1113 ve směru od Benešova. Objízdná trasa bude vedena po
sil. č. I/3 a II/111 v celkové délce cca 2,3 km.

Etapa 2.2L: Tato etapa řeší uzavírku min. 1/3 komunikace v její levé části ve směru staničení.
Po zbylé části vozovky bude vedena doprava pro směr na Tábor a na Prahu v jízdních pruzích
o šíři 3 m (výjimečně 2,75 m). V celé délce opravovaného úseku bude snížena rychlost na 50
km/hod. Během této etapy nebude možné odbočení na silnici č. III/1113 pro směr na Bystřici.
Objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/3 a II/114 v celkové délce cca 3,5 km.
Autobusová doprava: Autobusová doprava bude obousměrně využívat navržené objízdné
trasy. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky následovně:
Etapa 2.2P: nebudou obsluhovány zastávky Bystřice, Jírovice, rozc. 0.2, Bystřice Jírovice,
Bystřice, Jírovice Kukačka obousměrně.
Etapa 2.2S: nebudou obsluhovány zastávky Bystřice, Jírovice, rozc. 0.2, Bystřice Jírovice,
Bystřice, Jírovice Kukačka ze směru Neveklov – Benešov.
Etapa 2.2L: nebude obsluhována zastávka Bystřice, Jírovice, rozc. 0.2.

Termín uzavírky:

02. 06. 2016 – 22. 06. 2016

(etapa 2.2P: 02.06.2016 – 08.06.2016, etapa 2.2S: 09.06.2016 – 15.06.2016, etapa 2.2L:
16.06.2016 – 22.06.2016).
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Podmínky uzavírky:
1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle Opatření
obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle
§ 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním
provozu), vydané v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu Odborem
dopravy

Krajského

úřadu

Středočeského

kraje

ze

dne

25.05.2016

pod

č.j. 066088/2016/KUSK-3-DOP/Nech na silnici I/3, které je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
2. Před zahájením uzavírky požádá odpovědná osoba Policii ČR, Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Benešov, o kontrolu osazeného
dopravního značení.
3. Před zahájením prací bude vypracována pasportizace komunikací využívaných pro
objízdnou trasu. Po skončení provizorního provozu bude provedena pasportizace
objízdné trasy po stavbě. Případné následné opravy budou řešeny samostatně mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a vlastníky, resp. správci komunikací.
4. Za dodržení podmínek zabezpečení uzavírky zodpovídá: Ing. Tomáš Kučera, tel.:
495 846 806 (M-SILNICE a.s.).
5. Zhotovitel bude provádět kontroly úplnosti dopravního značení po celou dobu
uzavírky.
6. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
7. Na začátku uzavírky žadatel umístí informační tabule s uvedením dat o zahájení
a ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce popř. další vhodný
údaj související se stavební akcí (její název, objednatele, projektanta stavbyvedoucího
apod.)
8. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové
dopravy.
9. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání
uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
10. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo tyto podmínky
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem a vydat nové doplněné
rozhodnutí.
11. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky
nebo objížďky, podle ust. § 24 odst. (1) zákona o pozemních komunikacích.
12. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
13. V případě, že omezení provozu na PK 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 akce
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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, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596663550-3,
nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.
14. Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů
dotčených uzavírkou.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů:
- M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 zast. na základě plné moci
společností Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, IČ: 26487985
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 26 Praha 5,
IČ: 00066001

Odůvodnění
Dne 29.04.2016 podala společnost M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČ: 42196868 zast. na základě plné moci společností Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01
Benešov, IČ: 26487985 žádost o částečnou uzavírku silnice I/3, etapa 2.2, staničení km 18,470
– 20,000, k.ú. Benešov u Prahy, k.ú. Bystřice u Benešova, okres Benešov, z důvodu celkové
opravy povrchu vozovky.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako místně a věcně příslušný silniční
správní úřad, zahájil dnem podání žádosti řízení ve věci omezení obecného užívání
uzavírkami a objížďkami ve smyslu ust. § 24 o pozemních komunikacích, podle § 44 odst. (1)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), a
nařídil

v souladu

s ust.

§

49

odst.

(1)

správního

řádu

k předloženému návrhu ústní jednání na den 18.05.2016.
Zástupce města Bystřice na ústním jednání konaném dne 18.05.2016 s objízdnou trasou
souhlasil, jelikož je objížďka vedena po silnicích II. a III. třídy, nikoliv po místních
komunikacích, nebylo třeba písemného souhlasu města Bystřice (obce Jírovice a Jarkovice
spadají pod město Bystřice).
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, po posouzení žádosti a doložených
dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy a na základě vyjádření
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodu Praha zn. 6169/ŘSD/21200/BP/2016 ze dne
24.05.2016, souhlasného stanoviska Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.,
ze dne 23.05.2016, zn. 1989/16/KSUS/BNT/BEN s vedením objízdné trasy a souhlasu
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Benešov, zde dne 20.05.2016 (souhlas
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na žádosti) dospěl k závěru, že oprava povrchu vozovky si vyžádá částečné omezení provozu
na silnici I/3, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání k Ministerstvu
dopravy, nábř. L. Svobody 12, Praha 1, podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje,
Odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
(otisk úředního razítka)
Eva Nechmačová
odborný referent silničního hospodářství
Obdrží:
- Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, ID datové schránky: 6k8cgy5
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, ID datové schránky: zjq4rhz
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov, ID
datové schránky: 2dtai5u
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
- Záchranná služba Středočeského kraje
- JSDI – centrální evidence uzavírek
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 26 Praha 5, ID datové schránky: a6ejgmx
- Město Bystřice, ID datové schránky: p8xbe7a
- ČSAD Benešov a.s., ID datové schránky: kymdmj5
- jiri.cihak@icomtransport.cz
Obdrží na vědomí:
- Město Benešov u Prahy, ID datové schránky: cb4bwan

