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Praha: 16.05.2017 SK TRI  klub Příbram, z.s. 

U Průhonu 438  

261 01 Příbram V - Zdaboř 

IČ: 427 28 860 

Číslo jednací: 049151/2017/KUSK-DOP/HOL  

Spisová značka: SZ_049151/2017/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 podle 

ust. § 40 odst. (3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),  

rozhodl 

ve věci žádosti spolku SK TRI klubu Příbram, U Průhonu 438, 261 01 Příbram V - Zdaboř, 

IČ: 427 28 860, o povolení zvláštního užívání silnice č. I/66, pro pořádání sportovní akce 

„Příbramský duatlon“ takto: 

Silniční správní úřad vyhovuje žádosti a 

p o v o l u j e 

 

1. zvláštní užívání silnice č. I/66 v sil. km cca 2,300 až 7,150, místopisně od křižovatky se 

silnicí č. III/11815 Lešetice - křižovatka se silnicí č. III/1912 Příbram Brod  -  křižovatka 

se silnicí č. III/1912 - Příbram Brod až na křižovatku s místní komunikací – Příbram 

ulice Nad Kaňkou,  podle § 25 odst. (6) písm. e) zákona o pozemních komunikacích pro  

pořádání sportovní akce „Příbramský duatlon“, 

 

2. uzavírku silnice č. I/66, v sil. km cca 4,700 až 6,300, místopisně od křižovatky se silnicí 

č. III/1912 - Příbram Brod až na křižovatku s místní komunikací – Příbram ulice Nad 

Kaňkou, podle § 24  zákona o pozemních komunikacích. 

 

Termín: dne 16.09.2017 od 10:00h do 15:00h 

 

Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání: Ing. Petr Švarc, tel.č. 602 482 121. 

 

Účel zvláštního užívání: Pořádání sportovní akce – Příbramský duatlon. 

 

Termín a způsob uvedení komunikace do původního stavu: ihned po dokončení akce, 

uklizením případných nečistot. 

 

Podmínky povolení zvláštního užívání:  

1. Délka uzavřeného úseku silnice č. I/66 bude cca 2000 m, objízdné trasy budou značeny po 

místních komunikacích a budou řádně označeny dle dopravně inženýrského opatření, 

které bylo odsouhlaseno Policií ČR. 

2. Dopravní značení uzavřeného úseku i objížďkové trasy bude provedeno podle stanovení  

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

3. Při cyklistickém závodu nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu a účastníků 

silničního provozu. Závod proběhne za úplné uzavírky silnice č.I/66 ve výše uvedeném 

úseku a za běžného provozu na silnici č. I/66 mimo město Příbram. V úseku, kde nebude 

úplná uzavírka, budou účastníci závodu dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích a vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích. 

4. V případě nutnosti lze krátkodobě přerušit silniční provoz, zastavovat vozidla v souladu 

s ust. § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb. - ten, kdo je uveden v povolení 

zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, 
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náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, 

dosáhl-li věku 18 let. 

5. V případě nutnosti lze krátkodobě přerušit silniční provoz, zastavovat vozidla v souladu 

s ust. § 79 odst. 1 písm. a,c) zákona č. 361/2000 Sb.  K této výhradě je oprávněn pouze 

policista ve stejnokroji, případně strážník obecní policie ve stejnokroji. 

6. Bude zajištěna pořadatelská služba v  nebezpečných místech, zejména v nepřehledných 

úsecích, včetně křižovatek a účastníci se budou plně řídit pokyny pořadatelské služby. 

Závod budou doprovázet doprovodná vozidla. Pořadatel zajistí v celé trase zdravotní 

službu. 

7. V případě znečištění silnice č. I/66 bude zajištěno okamžité odstranění nečistot.  

8. Po ukončení  závodu  bude  pořadatelem  závodu  odstraněno znečištění komunikací a 

přilehlých ploch a  případná propagace závodu  (reklamní letáky, směrové šipky atd.). 

9. K propagaci závodu nesmí být využíváno stávající dopravní značení a ani jiným 

způsobem nebude omezován provoz na výše uvedených silnicích. 

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

dopravy.  

11. Stav silnic využitých při uzavírce jako objízdná trasa bude žadatelem 

zadokumentován před zprovozněním objízdné trasy. 

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

zpět zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a Města Příbram. 

13. 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). 
14. 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 . 

15. 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. 
16. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel, kterým je SK TRI klubu Příbram. 

17. Žadatel zajistí kontrolu přechodného dopravního značení. 

18. V případě nedodržení podmínek bude závod až do odstranění závad přerušen nebo 

zastaven. Následky při přerušení či zastavení závodu nese žadatel. 

 

                                                      O d ů v o d n ě n í :                           
Na základě podané žádosti SK TRI klubu Příbram, U Průhonu 438, 261 01 Příbram V - 

Zdaboř, ze dne 19.04.2017, souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha,  

ze dne 10.04.2017, souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, a souhlasu 

7Policie ČR, Územní odbor Příbram, DI, ze dne 28.04.2017, bylo rozhodnuto tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.               

   

                                                      Poučení o odvolání :                                                                                                   

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu 

dopravy ČR Praha, prostřednictvím podání u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru 

dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.  

Odvolání proti povolení uzavírky nemá, podle  ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních 

komunikacích, odkladný účinek. 

 

                                                „otisk úředního razítka“ 

 

Mgr. Michal Holub 
odborný referent silničního hospodářství  

mailto:ndic@rsd.cz
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Rozdělovník: 

 SK TRI klub Příbram, U Průhonu 438, 261 01 Příbram V - Zdaboř 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 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 01 Příbram I  

 

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

 Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram 

 

 Odbor dopravy, zde 

 JSDI 

 HZS Středočeského kraje, Kladno 

 Záchranná služba Středočeského kraje, Kladno 

 Regionální středisko vojenské dopravy, Hradec Králové 
 

Správní poplatek ve výši 100,- Kč podle položky 36 písm. a) sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů.  
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