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256 01 B e n e š o v

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby - úsek dopravy
a silničního hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jako věcně a místně příslušný
silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“), v řízení o žádosti ve věci povolení
úplné uzavírky silnic III/10226a a III/10227 a nařízení objížďky, podané dne 15.5.2019
právnickou osobou – společností BES, s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO:
43792553, zastoupenou na základě písemně udělené plné moci ze dne 22.11.2018 společností
Údržba silnic, s.r.o., se sídlem Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, IČO: 61681199,
rozhodl ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 Zákona, ve správním řízení, jehož dalšími
účastníky jsou:
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5,
IČO: 00066001,
- Obec Daleké Dušníky, se sídlem Daleké Dušníky 25, 263 01 Dobříš, IČO: 00242071,
- Obec Obořiště, se sídlem Obořiště 100, 262 12 Obořiště, IČO: 00242934,
- Obec Svaté Pole, se sídlem Svaté Pole 36, 263 01 Dobříš, IČO: 00662984,
- Obec Ouběnice, se sídlem Ouběnice 49, 263 01 Dobříš, IČO: 00242993,
tak, že:
povoluje
právnické osobě – společnosti BES, s.r.o., se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ:
43792553, úplnou uzavírku provozu na silnicích III/10226a a III/10227 v zástavbě obce
Daleké Dušníky - části obce Druhlice, z důvodu provádění stavebních prací na opravě
(optimalizaci) povrchu vozovky silnic a současně
nařizuje
objížďku:
- pro osobní dopravu obousměrně po objízdné trase:
Ouběnice – Ostrov – Obořiště – Svaté Pole – Daleké Dušníky (po silnicích III/10227,
III/11816, III/00412, III/10228 a III/10226),
- pro nákladní dopravu (nad 3,5 t) obousměrně po objízdné trase:
Ouběnice – Ostrov – Obořiště – Svaté Pole – Daleké Dušníky (po silnicích III/10227,
III/11816, III/00412 a III/10226).
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Nařízená objízdná trasa je vyznačena v přiloženém grafickém schématu, které tvoří nedílnou
součást tohoto rozhodnutí.
Pro uzavírku silnic a související objížďku se stanovují tyto podmínky:
1. Doba trvání uzavírky silnice je stanovena v termínu:
od 5.6.2019 (středa) do 14.6.2019 (pátek).
Termín uzavírky nesmí být překročen, může být však zkrácen v případě příznivého průběhu
stavebních prací.
2. Přechodná úprava provozu na dotčených silnicích v místě uzavírky a na trase objížďky
bude provedena přenosnými dopravními značkami a dopravním zařízením dle podmínek
„Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích“, č.j. MDOB 21368/2019/Von ze
dne 31.5.2019 vydaného silničním správním úřadem jako opatření obecné povahy, které je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Žadatel zajistí umístění přenosného dopravního značení a zařízení na základě stanovené
přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky a
objížďky silnice. Stav přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude
pravidelně kontrolován a případné zjištěné závady bezodkladně odstraněny. Po dokončení
prací bude přechodná úprava provozu neprodleně odstraněna a obnoveno stávající značení.
4. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
5. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její
název, objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.)
6. Osoba odpovědná:
- za organizování a zabezpečení akce a za kontrolu a stav přenosného dopravního značení
přechodné úpravy provozu:
p. Petr Váňa, BES, s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, tel. 317 722 811,
- za osazení přenosného dopravního značení a zařízení v souladu se schváleným návrhem:
p. Miroslav Váňa, Údržba silnic, s.r.o., Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany,
tel. 602 479 022.
Po dobu uzavírky nebude obsloužena stávající autobusová zastávka „Daleké Dušníky,
Druhlice“. Pro informaci cestujícím žadatel ve spolupráci s dopravcem zajistí vylepení
písemného upozornění na vynechání zastávky na označníku této zastávky, a to s minimálně 3denním předstihem.
Silniční správní úřad si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí doplnit, popř. změnit, bude-li
to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 4 Zákona vylučuje se případnému odvolání podle § 85
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.
Odůvodnění:
Dne 15.5.2019 požádala společnost BES, s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO:
43792553, zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne 22.11.2018 společností
Údržba silnic, s.r.o., se sídlem Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, IČO: 61681199, o
povolení úplné uzavírky silnic III/10226a a III/10227 v zástavbě obce Daleké Dušníky - části
obce Druhlice, z důvodu provádění stavebních prací na opravě (optimalizaci) povrchu
vozovky silnic. Žádost obsahovala náležitosti stanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno
řízení.
S úplnou uzavírkou silnic a s nařízenou objížďkou vyjádřili souhlas ostatní účastníci řízení, a
to jak vlastník silnic, které mají být uzavřeny, tj. Středočeský kraj, zastoupený Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, tak i obec Daleké Dušníky, na jejímž
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zastavěném území má povolena uzavírka a obce Obořiště, Svaté Pole a Ouběnice, na jejichž
zastavěném území má být nařízena objížďka. Silniční správní úřad obdržel k dopravním
opatřením při uzavírce a objížďce též souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Příbram, Dopravního inspektorátu,
vydané dne 16.5.2019 pod čj. KRPS-135549-1/ČJ-2019-011106.
Silniční správní úřad podanou žádost posoudil a vzhledem ke kladným stanoviskům účastníků
řízení a příslušného orgánu Policie ČR rozhodl, jak shora ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u odboru výstavby a životního
prostředí MěÚ Dobříš.
Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Při nesplnění podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí může silniční správní úřad
udělené povolení omezit nebo zrušit.
Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě pro fyzické osoby ve smyslu
ustanovení § 42a odst. 1 písm. a) a odst. 7 písm. a), pro právnické osoby dle § 42b odst. 1
písm. a) a odst. 6 písm. a) Zákona.

Ing. Pavel V o n á š e k
referent státní správy

Přílohy:
- stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MDOB 21368/2019/Von ze dne 31.5.2019,
- grafické schéma dopravního značení uzavírky a nařízené objízdné trasy.

Obdrží:
účastníci řízení:
- Údržba silnic, s.r.o., Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany
- Krajská správa a údržba silnic Středočes. kraje, přísp.org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Obec Daleké Dušníky, Daleké Dušníky 25, 263 01 Dobříš
- Obec Obořiště, Obořiště 100, 262 12 Obořiště
- Obec Svaté Pole, Svaté Pole 36, 263 01 Dobříš
- Obec Ouběnice, Ouběnice 49, 263 01 Dobříš
dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram,
Dopravní inspektorát, Žežická 498, 261 23 Příbram V - Zdaboř
na vědomí:
- ARRIVA Střední Čechy, s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 1
- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno

