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Praha: 08.03.2018 B E S s.r.o. 

Sukova 625 

256 01  Benešov 

IČ 43792553 

Číslo jednací: 027002/2018/KUSK-DOP/Pik 

Spisová značka: SZ_027002/2018/KUSK/2 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vlasta Piklová, l. 395 

Značka: DOP/Pik 

 

R O Z H O D N U T Í 

 Na základě žádosti společnosti Údržba silnic s.r.o., Osečany 80, 264 01 Sedlčany, 

IČ 61681199, která byla zmocněna k zastupování žadatele, kterým je B E S s.r.o., 

Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553, ze dne 21.02.2018, doplněné dne 02.03.2018 

a 06.03.2018, Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, podle § 40 odst. 3 

písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen zákon o pozemních komunikacích)  

povoluje 

úplnou uzavírku silnice č. I/66 v úseku staničení cca 7,350 – 7,500 km, ulice Plzeňská, 

Příbram, (dle aktualizace GIS – Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR 

a předloženého návrhu), podle § 24  zákona o pozemních komunikacích,  z důvodu provádění 

stavebních prací při opravě povrchu silnice, a to ve dvou etapách. 

 

Termín uzavírky:          

26.03.2018  – 11.05.2018, a to dle jednotlivých etap: 

I. etapa – 26.03.2018 – 25.04.2018 – 140 m – od křižovatky ul. Riegrova a ul. Dvořákovo 

nábřeží k nám. T.G.Masaryka; 

II. etapa – 26.04.2018 – 11.05.2018 – 30 m - křižovatka ul. Riegrova a ul. Dvořákovo 

nábřeží. 

 

Popis objízdné trasy pro osobní,  autobusovou  i nákladní dopravu:  

provoz bude veden po značené objízdné trase: 

Mezi silnicemi č. I/18 a č. I/66 - od okružní křižovatky u Dolejší Obory, po místních 

komunikacích ulicí Čs. armády a Březnickou na okružní křižovatku u čerpací stanice MOL 

a dále po silnici č. III/1911 na okružní křižovatku u Drupolu zpět na silnici č. I/66. 

Pro osobní dopravu mezi silnicemi č. I/18 a č. I/66 lze využít zkrácenou objížďku ulicí 

Špitálskou, ve které je v současné době zakázán průjezd nákladních vozidel z důvodu 

špatného stavu mostu. 
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Další pomocná objízdná trasa je navržena z důvodu lepší orientace řidičů osobních vozidel 

mířících do centra a také řidičů vozidel zásobování (nákladních vozidel), které nemohou 

projíždět ulicí Špitálskou – ze silnice č. I/66 ulice Milínská na křižovatku se silnicí č. II/118 

ulicí Hailova na křižovatku se silnicí č. III/11417 ulicí Jineckou na silnici č. I/18.  

 

Autobusová doprava: 

Regionální linková doprava pojede z autobusového nádraží do zastávky 

Příbram,,Jiráskovy sady po objízdné trase, která je vedena ulicemi: Československé armády, 

Březnická a Milínská. Platí i pro opačný směr. 

Linka 303097 ve směru Příbram neobslouží zastávku Příbram,,Jiráskovy sady. 

Náhradou za neobslouženou zastávku Příbram,,Jiráskovy sady bude zastávka 

Příbram,,Fibichova. Ze zastávky Příbram,,Fibichova pojede linka 303097 objízdnou trasou, 

která je vedena ulicemi: Jinecká, Evropská a Československé armády 

na autobusové nádraží. Ve směru Praha pojede linka bez omezení 

Linka 303098 ve směru Příbram neobslouží zastávku Příbram,,Jiráskovy sady. 

Náhradou za neobslouženou zastávku Jiráskovy sady bude zastávka Příbram,,Fibichova. 

Ze zastávky Příbram,,Fibichova pojede linka 303098 objízdnou trasou, která je vedena 

ulicemi: Jinecká, Evropská a Československé armádyna autobusové nádraží. Ve směru 

do Prahy pojede linka 303098 z autobusového nádraží po ulici: Československé armády 

do ulice Evropská. Linka tedy neobslouží zastávky: Příbram,,Jiráskovy sady, Příbram,,Stadion 

Horymír, Příbram,,Sevastopolské náměstí a Příbram,,Nová Hospoda. 

V době uzavírky silnice I/66 ul. Plzeňská, Příbram, z důvodu celkové opravy silnice, 

budou o termínech stavby, či případných změnách termínů, včas informováni dotčení 

dopravci, a to ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ČSAD Benešov a.s., COMETT PLUS spol. 

s.r.o. a ČSAD MHD Kladno a.s., minimálně 5 pracovních dnů předem.  

 

Podmínky uzavírky silnice č. I/66 : 

1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy na silnicích I. třídy bude provedeno 

podle stanovení  přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal 

zdejší silniční správní úřad pod č.j.: 032461/2018/KUSK-DOP/Pik dne 08.03.2018, které 

je pro navrhovatele nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Dopravní značení na silnicích nižších tříd bude provedeno podle stanovení  přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad Příbram, 

samostatné oddělení silničního hospodářství, č.j..: MeUPB St/21060/2018/SOSH/ŠtZ 

ze dne 05.03.2018 
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3. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové 

dopravy. Během uzavírky silnice I/66 ul. Plzeňská, Příbram, nebudou prováděny stavební 

práce v ulicích, kterými je vedena objízdná trasa regionálních linek veřejné dopravy. 

4. Odpovědná osoba za průběh a zabezpečení uzavírky – Údržba silnic s.r.o., Osečany 80, 

264 01 Sedlčany, IČ 61681199, Miroslav Váňa, tel. 602 479 022. 

5. Po ukončení uzavírky bude objízdná trasa protokolárně předána zpět správci komunikace. 

Případné prokazatelné poškození silnice v rámci objízdné trasy, bude opraveno na náklady 

investora akce. 

6. Před zahájením uzavírky požádá odpovědná osoba Policii ČR, Dopravní inspektorát 

Příbram, o kontrolu osazeného dopravního značení. 

7. Termín uzavírky nesmí být překročen, případně může být zkrácen na nezbytně nutnou 

dobu.  

8. 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, 702 00, telefonicky na 596663550-3, nebo mailem (s potvrzením 

o doručení) ndic@rsd.cz . 

9. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat  

o zahájení, ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce. 

10. Uživatelům  sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. B E S 

s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553, 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. 

11. Odbor dopravy a Policie ČR si vyhrazuje právo stanovené podmínky pozměnit 

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

Odůvodnění:                       

 Dne 21.02.2018 podala společnost Údržba silnic s.r.o., Osečany 80, 264 01 Sedlčany, 

IČ 61681199, která byla zmocněna k zastupování žadatele, kterým je B E S s.r.o., 

Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553, žádost o povolení úplné uzavírky na silnici 

č. I/66 při opravě povrchu silnice, a to ve dvou etapách. K žádosti byl připojen souhlas Policie 

ČR, Dopravního inspektorátu Příbram, č.j.: KRPS-58070-1/ČJ-2018-0112106 ze dne 

19.02.2018. 

 Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala přílohy, nutné pro její 

posouzení, bylo dne 02.03.2018 a 06.03.2018 předloženo její doplnění, a to o vyjádření 

mailto:ndic@rsd.cz
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn.: 3221/ŘSD/21200/JB/2018 ze dne 23.02.2018, vyjádření 

MěÚ Příbram č.j.: MeUPB 18243/2018 ze dne 26.02.2018, stanovení přechodné úpravy 

provozu Městského úřadu Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, 

č.j..: MeUPB St/21060/2018/SOSH/ŠtZ ze dne 05.03.2018, vyjádření Krajské správy a údržby 

silnic, přísp. org., zn. 760/18/KSÚS/BNT/KUB-415-98 ze dne 22.02.2018, souhlas 

dopravního úřadu Odboru dopravy  Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 27.02.2018 

a vyjádření dopravců.  

 Po posouzení žádosti a předložených dokladů rozhodl Odbor dopravy Krajského 

úřadu Středočeského kraje tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.                 

Poučení o odvolání:                                                                                            

 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 povolení  uzavírky  nemá,  podle  ust. § 24 odst. 4  zákona 

o pozemních komunikacích, odkladný účinek. 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

             Ing. Vlasta Piklová 

                                                                                      odborný referent silničního hospodářství  

 

Obdrží : 

 B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553 

 Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 

 Policie ČR, DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram 

 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti kraje 

 Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství 

 Město Příbram 

 ARRIVA Střední Čechy s.r.o. 

 ČSAD Benešov s.r.o. 

 COMETT PLUS spol. s r.o. 

 ČSAD MHD Kladno a.s. 

 

Na vědomí : 

 Zdravotnická záchranná služba e –mail: dispečinky@zachranka.cz, info@zachranka.cz 

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, e-mail 

 NSDI – centrální evidence uzavírek, e-mailem 
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