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Praha: 19.04.2017 FIRESTA-Fišer, 

rekonstrukce, stavby a.s. 

Mlýnská 388/68, Trnitá 

602 00 Brno 

IČ: 253 17 628  

Číslo jednací: 049132/2017/KUSK-DOP/HOL 

Spisová značka: SZ_044359/2017/KUSK 

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michal Holub 

Značka: DOP/HOL 

 

R O Z H O D N U T Í 

  

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 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 253 

17 628, podané dne 04.04.2017, povoluje podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, 

úplnou uzavírku komunikace č. I/18, v km staničení cca 2,590, délka cca 30 m, obec Vranovice, 

okres Příbram, z důvodu celkové opravy silničního mostu ev.č. 18-001, v termínu od 09:00h dne 

24.04.2017 do 24:00h dne 31.08.2017. 

Uzavřený úsek silnice č. I/18: v km staničení km cca 2,590, délka cca 30 m. 

Popis objízdných tras při úplné uzavírce: 

Pro vozidla do 3,5t ve směru od Příbrami:  
Po značené objízdné trase, silnice č. I/18, Rožmitál pod Třemšínem - silnice č. III/1917  –  Nesvačily – 

Strýčkovi – Modřovice – silnice č. III/1911 – Třebsko – Narysov – silnice č. III/1914 – Vysoká  

u Příbramě – silnice č. I/18, křižovatka u kostela, Bohutín, délka cca 14km.  

Pro vozidla ve směru od Čáslavi: 

Pro vozidla do 3,5t ve směru z Rožmitálu pod Třemšínem a pro vozidla o celkové hmotnosti  nad 

3,5 t (tranzitní nákladní doprava), po celou dobu zavírky: 

Obousměrně po značené objízdné trase po silnici č. I/19 Rožmitál pod Třemšínem – Pňovice – Přední 

Poříčí – Březnice – Počaply – Jihočeský kraj – Plíškovice – Mirovice – křižovatka Lety – silnice č. I/4 – 

Středočeský kraj – Chraštičky – Chraštice – křižovatka Milín – silnice č. I/66 – Brod – Příbram – 

okružní křižovatka ulice Milínská, Příbram – silnice č. III/1911 – okružní křižovatka Flusárna, Příbram 

– místní komunikace – ulice Březnická, ulice Čs. armády – okružní křižovatka silnice č. I/18 Dolejší 

Obora, Příbram, délka cca 41km.  

Osobní linková doprava (autobusová doprava), s možností využití stávajících zastávek osobní 

linkové dopravy:  
Obousměrně po objízdné trase, silnice č. I/18, Rožmitál pod Třemšínem - silnice č. III/1917  –  

Nesvačily – Strýčkovi – Modřovice – silnice č. III/1911 – Třebsko – Narysov – silnice č. III/1914 – 

Vysoká u Příbramě – silnice č. I/18, křižovatka u kostela, Bohutín, délka cca 14km.  

 

Termín uzavírky :  

Od 09:00h dne 24.04.2017 do 24:00h dne 31.08.2017. 

 

Podmínky uzavírky : 

1. 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, Městským úřadem Příbram a Odborem 

dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje.  

2. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové dopravy. 

3. Žadatel zajistí kontrolu přechodného dopravního značení. 

4. Stav silnic využitých při uzavírce jako objízdná trasa byl zhotovitelem zadokumentován před 

zprovozněním objízdné trasy. 

5. Po ukončení uzavírky, předá žadatel silnice využité jako objízdná trasa protokolárně zpět 

zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a zástupci města Rožmitál pod 

Třemšínem. 
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6. 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). 

7. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.  

8. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje si vyhrazuje právo stanovené podmínky  

pozměnit  nebo  doplnit,  bude-li  to  vyžadovat   důležitý   veřejný  zájem.     

9. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, odpovědná osoba pan Jan Vaněk, tel.č.:734152468.  

10. 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 . 

11. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení, ukončení 

uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce. 

12. 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. 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 

a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628 

 

O d ů v o d n ě n í  : 

Dne 04.04.2017 požádala společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 

Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628, o povolení úplné uzavírky komunikace č. I/18, v km staničení cca 

2,590, délka cca 30 m, obec Vranovice, okres Příbram, z důvodu celkové opravy silničního mostu ev.č. 

18-001, v termínu od 24.04.2017 do 31.08.2017 

 

Dne 10.04.2017 bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení uzavírky 

s ústním projednáním stanoveným na den 18.04.2017 od 08:00h, v budově Krajského úřadu 

Středočeského kraje. 

 

Ústní jednání proběhlo za účasti pracovníka Krajského úřadu Středočeského kraje zástupců žadatele, 

zástupce města Rožmitál pod Třemšínem, zástupce obce Vranovice a zástupce Ředitelství silnic  

dálnic ČR. 

Průběh jednání: 

Zhotovitel upřesnil začátek úplné uzavírky, silnice bude uzavřena od 09:00h dne 24.04.2017. 

Obec Vranovice, dotaz ohledně odvozu komunální odpadu z obce, v případě využití objízdné trasy 

s omezením do 3,5t je možno zažádat o vydání výjimky. 

Město Rožmitál pod Třemšínem, dotaz ohledně umístění omezení rychlosti s údajem 30 na objízdné 

trase přes obce Strýčkovi a Nesvačily. K tomuto požadavku krajský úřad uvádí, že po dohodě s Policií 

ČR bude toto řešeno podle aktuální situace. 

Město Rožmitál pod Třemšínem, dotaz ohledně umístění odrazového zrcadla v obci Nesvačily. 

Zhotovitel osazení zrcadla bude realizovat před převedením provozu na objízdnou trasu.     

 

Krajský úřad Středočeského kraje dne 10.04.2017 vyrozuměl všechny známé účastníky o ukončení 

dokazování a oznámil jim možnost seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí, ve lhůtě do 19.07.2017. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad  

po posouzení žádosti, doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu známy, dospěl 

k  závěru, že oprava silničního mostu ev.č. 18-001, na silnici č. I/18 v okrese Příbram, si vyžádá 

omezení provozu na této silnici, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Vzhledem k důležitému veřejnému zájmu, kterým je oprava silničního mostu na silnici č. I/18,  

kdy silnice č. I/18 je podle svého určení a dopravního významu určena zejména pro dálkovou  

a mezistátní dopravu, je rovněž cílem Krajského úřadu Středočeského kraje ochrana jeho obyvatel (před 

hlukem a prachem). Z tohoto důvodu by měla být tranzitní kamionová doprava primárně svedena na 

silnice I. třídy a dálnice, a z tohoto důvodu je ve veřejném zájmu, aby na těchto silnicích bylo minimum 

mailto:ndic@rsd.cz
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dopravních omezení. Vzhledem k těmto skutečnostem je vhodné ve veřejném zájmu krátkodobě strpět 

zvýšení hluku a prachu v okolí uzavírkou dotčených silnicích. Stávající objízdné trasy pro vozidla jsou 

navrženy a zvoleny jako jedny z nejvhodnějších, avšak Krajský úřad Středočeského kraje je si vědom, 

že jakékoliv zvolené řešení nikdy neuspokojí všechny. Zadokumentování stavu objízdné trasy a její 

předání je upraveno v podmínce č. 4 a č. 5 tohoto rozhodnutí.  

 

P o u č e n í : 

 

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) 

 

Mgr. Michal Holub 

odborný referent silničního hospodářství 

                                                                                                                       
Obdrží 
Účastníci řízení  

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

(v zastoupení na základě plné moci společnost Třícestné semafory s.r.o., U luhu 220/14, 63500 Brno) 

 

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 

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram 

Obec Vranovice, Vranovice 101, 26242 Rožmitál pod Třemšínem 

Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 

Město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice 

Obec Počaply, Počaply 45, 262 72 Počaply 

Město Mirovice, Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice 

Obec Chraštice, Chraštice 2, 262 72 Chraštice  

Obec Nesvačily, Nesvačily 2, 267 27 Nesvačily 

Obec Modřovice, Modřovice 10, 26242 Rožmitál pod Třemšínem 

Obec Třebsko, Třebsko 4, 262 42 Třebsko 

Obec Narysov, Narysov 72, 261 01 Narysov 

Obec Vysoká u Příbramě, Vysoká u Příbramě 128, 26242 Rožmitál pod Třemšínem 

Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 262 41 Bohutín 

 

Dotčené orgány:  

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice 

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 

Policie ČR Územní odbor Příbram, DI, Žežická 498, 262 23 Příbram - Zdaboř 

Policie ČR, Územní odbor Písek, DI, Na výstavišti 377, 397 01 Písek 

 

Ostatní: 

ČSAD Benešov s.r.o., Blanická 960, 258 01 Vlašim, provozovna Vlašim 

ARRIVA PRAHA s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10, provozovna Příbram 

ARRIVA PRAHA s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10, provozovna Sedlčany 

PROBO BUS a.s., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, provozovna Praha 

ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, provozovna Plzeň 

 

JSDI 

HZS Středočeského kraje 

Záchranná služba Středočeského kraje 

Regionální středisko vojenské dopravy, Hradec Králové 

 

Odbor dopravy, zde 
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