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R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářst ví, jako příslušný silniční správní úřad,
ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikac í podle § 40, odst. 4, písm. a),
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějšíc h předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti žadatele B E S s.r.o., IČO: 43792553, Sukova
625, Benešov, 256 01 B eneš ov u P rahy, v zastoupení firmy Údržba silnic s.r.o., IČO: 61681199,
Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, ze dne 25. 08.2020, ve věci povolení uzavírky silnice
III/1185 v úseku mezi obcemi Hluboš a Bratkovice takto:
Podle § 24 zákona o pozemních komunikac ích
p o vo l uj e
uzavírka silnice: III/1185 mezi obcemi Hluboš a Bratkovi ce
Uzavírka se povoluje v následujíc ím rozsahu:
termín uzavírky: 7.9.2020 - 15.9.2020
rozsah uzavírky: úplná
z důvodu akce: oprava povrchu komunikace
objízdná tras a: z křižovatky silnic II/118 – III/1185 v obci Hluboš, po silnici II/118 na kruhový objezd
do Příbrami. Poté po silnici I/18 na kruhový objezd obora. Dále po silnici III/11811 a před obcí Lhota
u Příbramě odbočit na silnici III/ 11810 do obce Sádek.
Přemístění autobusové zastávky: nebude nutné přemístit žádnou autobusovou zastávk u.
Dotčený úsek silnice III/ 1185 je pojížděn linkou PID 511.
Bude umožněn průjezd školních autobusu pro děti z Bratkovic do Hluboše. Jedná se následující spoje
v pracovní dny:
číslo spoje 5 – odjezd ze zastávky Bratkovice 6:38, příjezd do zastávky Hluboš 6:41
číslo spoje 8 – odjezd ze zastávky Hluboš 6:45, příjezd do zastávky Bratkovice 6:48
číslo spoje 23 – odjezd ze zastávky Bratkovice 15:32, příjezd do zastávky Hluboš 15:35
číslo spoje 22 – odjezd ze zastávky Hluboš 15:35, příjezd do zastávky Bratkovice 15:38
Spoj č. 1 bude v pracovní dny zkrácen do trasy Příbram, A ut. nádr. – Bratkovice, Dominikální P aseky
(ruš í se úsek Bratkovice, Dominikální Pas eky – Hluboš).
Spoj č. 4 bude v pracovní dny zkrácen do trasy Bratkovice, Dominikální P aseky – P říbram, Aut. nádr.
(ruš í se úsek Hluboš – Bratkovice, Dominikální Paseky).
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odpovědná osoba za dodavatele: Miroslav Váňa, tel. 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 provoz u na pozemníc h komunikacích“ vydaného
Samostatným
oddělením
silničního
hospodářst ví
MěÚ
Příbram
pod
č.j.
MeUPB
74766/2020/SOS H/Paz ze dne 26.08. 2020, po předc hozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR
KŘ – DI Příbram.
2. 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
3. Žadat el před zahájením uzavírky požádá o provedení kontroly přechodného dopravního značení
orgán Policie ČR, KŘ – DI Příbram, bez této kontroly nesmí být uzavírka zahájena.
4. Bezprostředně po skončení akce bude přechodné dopravní značení odstraněno.
5. 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.
6. 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 uz avírky. Samostatné oddělení silničn ího hospodářst ví MěÚ Příbram si vyhrazuje právo
podmínky rozhodnut í pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
Odůvodnění
Městský úřad P říbram obdržel dne 25.08.2020 ž ádost B E S s.r.o., IČO: 43792553, S ukova 625,
Benešov, 256 01 Benešov u Prahy, v zastoupení firmy Údržba silnic s.r.o., IČO: 61681199,
Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, o povolení uzavírky silnice III/1185 mezi obcemi Hluboš
a Bratkovice z důvodu opravy povrchu 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 Samostatného oddělení silničního hospodářst ví MěÚ
Příbram. Odvolání proti tomuto roz hodnut í nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Šárka Malchárková
referent Samostatného oddělení silničního hos podářst ví
Obdrží:
Úča stní ci řízení:
B E S s.r.o., Sukova 625, Benešov, 256 01 Benešov u Prahy, IDDS: x8bztrr
Údrž ba silnic s.r.o., Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, IDDS: bny 8z2n
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přís pěvk ová organizace, Zborovsk á 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
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Dotčené orgány:
Krajské ředit elst ví policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516, IDDS:
2dtai5u
Na vědomí:
Obec Hluboš, Hluboš 3, 262 22 Hluboš, IDDS: 3knbec7
Obec Bratkovice, Dominikální Paseky 62, Bratkovice, 262 23 Jince, IDDS: z v9bghp
Obec Lhota u Příbramě, IČO: 00662887, Lhota u P říbramě 77, IDDS: qp8bgup
Obec Sádek, IČO: 00243264, Sádek 39, 261 01 Příbram 1, IDDS: 5tbayqr
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, 272 01 Kladno 1, IDDS:
dz4aa73
Zdravot nická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, Kladno,
272 01 Kladno 1, IDDS: wmjmahj
ARRIVA STŘE DNÍ ČE CHY s.r.o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 267 01 Králův Dvůr u Berouna, IDDS:
s9374qh
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROP ID), Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00
Praha 1, IDDS: ku79q7n
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, S okolovská 100/94, Karlín, 186 00
Praha 86, IDDS: pdrwknv
Co: spis

