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R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářst ví, jako příslušný silniční správní úřad, ve věcech
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunik ací podle § 40, odst. 4, písm. a), zákona
č. 13/1997 Sb., o poz emních komunikac ích, ve znění pozdějšíc h předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacíc h“), rozhodl v řízení o žádosti žadatele Údržba silnic s.r.o., IČO: 61681199, Na Červeném
Hrádku 294, 264 01 Sedlčany zastupujícím na základě plné moci B E S s.r.o., IČO: 43792553, Sukova
625, Benešov, 256 01 Beneš ov u Prahy, ze dne 20.10.2021, ve věci povolení uzavírky silnice III/ 11417
Občov takto:
Podle § 24 zákona o pozemních komunikac ích
p o vo l uj e
uzavírka silnice: III/11417 Občov
Uzavírka se povoluje v následujíc ím rozsahu:
termín uzavírky: 19.11.2021 - 26.11.2021
rozsah uzavírky: úplná
z důvodu akce: oprava povrchu komunikace
objízdná trasa: po silnici III/11553 do obce Pičín a poté po silnici III/11420 do obce Kotenčice, kde se
napojí na uzavřenou silnici III/11417.
Vyjádření ROPlD: ROP ID souhlas í s uzavírkou za následujíc ích podmínek:
 Oprava povrchů bude probíhat za úplné uzavírky uvedené silnice. Linka PlD 392 bude vedena
objízdnou trasou l/18 - MK vedoucí k místní části Líha.
 Otáčení autobusu bude prováděno v Občově okolo areálu statku s přemístěním zastávky
„Občov" na náves k nádobám na tříděný odpad naproti obecnímu Úřadu.
 Bude zrušena autobusová zastávka, „Občov, U Lesa".
Odpovědná osoba: za dodavatele: p. Miroslav Váňa, tel.č.: 602 479 022.
Po dobu uzavírky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné dodržet
následující podmínky:
1. Dopravní znač ení uzavírky silnice a objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle
podmínek "Stanovení přechodné úpravy provozu na poz emních komunikac ích“ vydaného Odborem
silničního hospodářst ví MěÚ Příbram pod č.j. MeUPB 105614/2021/OS H/Paz ze dne 03.11.2021,
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3.
4.
5.

6.

po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR KŘ – DI P říbram č.j. KRPS-260130-1/ČJ2021-011106 ze dne 01.11. 2021.
Dotčené silnice, jejich součásti a příslušenst ví nesmí být poškozeny ani znečištěny, případné
poškození nebo znečištění odstraní žadatel neprodleně na s vůj náklad. Na vozovku nesmí být
prováděny jakékoliv nástřiky
Žadat el před zahájením uzavírky požádá o provedení kontroly přechodného dopravního značení
orgán Policie ČR, KŘ – DI Příbram, bez této kontroly nesmí být uzavírka zaháje na.
Bezprostředně po skončení akce bude přechodné dopravní značení odstraněno.
Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat o zahájení, ukončení uzavírky,
název a sídlo zhotovitele – investora akce. Termín uzavírky mus í být dodržen, případně zkrácen
na nezbytně nutnou dobu.
Budou splněny podmínky stanovené v písemných vyjádřeních (příp. uvedených v protokolu z jednání)
Policie ČR, KŘ – DI Příbram, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., Praha 5
a dotčených obc í.

Orgán policie ČR, KŘ – DI Příbram má právo kont roly a určení dalších doplňujíc ích dopravních opatření
v průběhu uzavírky. Odbor silničního hos podářst ví MěÚ Příbram si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
Odůvodnění
Městský úřad Příbram obdržel dne 20.10.2021 žádost Údržba silnic s.r.o., IČO: 61681199, Na Červeném
Hrádku 294, 264 01 Sedlčany zastupujícím na základě plné moci B E S s.r.o., IČO: 43792553, Sukova
625, B eneš ov, 256 01 Benešov u P rahy, o povolení uzavírky III/11417 Občov a změnu objízdné trasy
z důvodu opravy povrc hu komunikace.
K žádosti byly doloženy vyjádření správce komunikací Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje a souhlas Policie ČR KŘ – DI Příbram.
Po posouzení žádosti a předložených podkladů, na základě skutečností, které jsou mu známy,
a po projednání s účastníky řízení, dospěl zdejš í silniční správní úřad k závěru, že omezení provoz u lze
povolit, a prot o rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnut í lze podat do 15-ti dnů od jeho oznámení odvolání k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje Praha podáním u Odboru silničního hospodářst ví MěÚ Příbram. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o poz emních komunikacích o dkladný účinek.

otisk úředního razítka
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Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROP ID), Rytířská 406/10, Praha 1-St aré Město,
110 00 Praha 1, IDDS: ku79q7n
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, Praha 8 -Karlín,
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ARRIVA STŘE DNÍ ČE CHY s.r.o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 267 01 Králův Dvůr u Berouna, IDDS:
s9374qh
Obec Kotenčice, IČO: 00473839, Kotenčice 19, 262 23 Jince, IDDS: gs3a7ta
Obec Pičín, IČO: 00243035, Pičín 154, 262 25 Pičín, IDDS: xe2b49s
Obec Suchodol, IČO: 00243361, Suchodol 8, 261 01 P říbram 1, IDDS: 74hak4i
Město Příbram, IČO: 00243132, Tyršova 108, Příbram I, 261 01 Příbram 1 Co: IDDS: 2ebbrqu

