064867/2019/KUSK-DOP/Bry
Číslo jednací:
Spisová značka: SZ_ 064867/2019/KUSK/12
DOP/Bry
Značka:
Oprávněná úřední osoba:Ing. Martina Brychtová
11.06.2019
Praha:

COLAS CZ, a.s
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad,
ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o pozemních komunikacích“,
na základě žádosti subjektu COLAS CZ, a.s., sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000,
IČ: 26177005, obdržené 17.05.2019, podle ust. § 24 odst. 2 a 4 zákona o pozemních
komunikacích
povoluje
uzavírku a nařizuje objízdnou trasu v tomto rozsahu:
A) úplná uzavírka silnice č. I/3
Místopis uzavírky: větve mimoúrovňové křižovatky silnice č. I/3 se silnicí číslo III/6031
(rampa Senohraby - sever a Senohraby – jih), včetně křižovatky silnice č. I/3 s místní
komunikací Malostranská v Senohrabech
Celková délka uzavírky: celá rampa sever a jih
Termín uzavírky:
1) Senohraby – rampa jih: 19.06.2019 – 30.06. 2019
2) Senohraby – rampa sever: 01.07.2019 – 14.07. 2019
Objízdná trasa při uzavírce rampy Senohraby – jih:
 pro vozidla jedoucí po silnici I/3 ve směru jízdy Praha – Tábor, která chtějí odbočit
na silnici č. III/6031 směr Senohraby a Pětihosty: vozidla budou pokračovat ve směru
jízdy Praha – Tábor po silnici č. I/3 až ke sjezdu směr Čerčany (křižovatka s místní
komunikací ul. Brigádníků v Čerčanech) dále po silnici č. III/1095 až ke křižovatce se
silnicí č. I/3, objízdná trasa pokračuje po silnici č. I/3 ve směru jízdy Tábor – Praha
ke sjezdu na Senohraby (rampa Senohraby - sever), kde najedou na silnici č. III/6031.
 pro vozidla směřující ze silnice č. III/6031 na silnici č. I/3 směr jízdy Praha – Tábor je
objízdná trase vedena po silnici č. III/6031 na sjezd Senohraby – rampa sever, odkud
budou dále pokračovat po silnici č. I/3 k mimoúrovňové křižovatce v Mirošovicích,
na které sjedou na silnici č. II/508 a z ní budou pokračovat na silnici č. I/3 ve směru
jízdy Praha - Tábor
Objízdná trasa při uzavírce rampy Senohraby – sever:
 pro vozidla jedoucí po silnici I/3 ve směru jízdy Tábor – Praha, která chtějí odbočit
na silnici č. III/6031 směr Senohraby a Pětihosty: vozidla budou pokračovat ve směru
jízdy Tábor - Praha po silnici č. I/3 až k mimoúrovňové křižovatce v Mirošovicích, na
které sjedou na silnici č. II/508 a z ní budou pokračovat na silnici č. I/3 ve směru jízdy
Praha – Tábor, kde na křižovatce I/3 s III/6031 sjedou dále směr Senohraby či
Pětihosty.
 Pro vozidla směřující z III/6031 na I/3 ve směru jízdy Tábor – Praha budou vozidla
pokračovat po silnici č. III/6031 ke sjezdu na silnici č. I/3, po níž budou pokračovat
ve směru jízdy Praha – Tábor až ke sjezdu směr Čerčany (křižovatka s místní
komunikací ul. Brigádníků v Čerčanech) dále po silnici č. III/1095 až ke křižovatce se
silnicí č. I/3, objízdná trasa pokračuje po silnici č. I/3 ve směru jízdy Tábor – Praha.
 Objízdná trasa při uzavírce křižovatky rampy sever a ulice Malostranská bude po
místních komunikacích (Malostranská, U Rybníčku s vyústěním na Hlavní ulici)
v obci Senohraby
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 488, brychtova@kr-s.cz, www.kr-stredocesky.cz
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B) Částečná uzavírka
Místopis uzavírky: silnice č. I/3 Senohraby – rampa sever a jih, rozsah: zúžení jízdního
pruhu – zůstane zachován průjezd v šíři min. 3 m
Termín uzavírky: 15.07.2019 – 21.07.2019
Objízdná trasa: po neuzavřené části ramp sever a jih silnice č. I/3 Senohraby
Důvod uzavírek: oprava krytu vozovky I/3, výměna a doplnění svodidel a oprava odvodnění,
obnova vodorovného značení
Autobusové zastávka: nebudou dotčeny při žádné z uzavírek
Osoba zodpovědná za zabezpečení organizování prací: COLAS CZ, a.s., sídlo: Praha 9,
Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, IČ: 26177005, Jiří Horčic, tel.: 733 780 155
Podmínky uzavírky:
1. Vyznačení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno na základě opatření
obecné povahy vydané Odborem dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje pod
č. j.: 076982/2019/KUSK-DOP/Bry a stanovení přechodné úpravy provozu vydané
Městským úřadem Benešov a Městským úřadem v Říčanech.
2. Před zahájením uzavírky požádá odpovědná osoba Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, ÚO Benešov a OÚ Praha VENKOV - JIH, dopravní
inspektoráty, o kontrolu osazeného dopravního značení.
3. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn odpovídající přístup.
Zástupce žadatele zjistí před uzavřením silnice č. I/3 konkrétní potřeby uživatelů
přilehlých nemovitostí a dohodne se s nimi na optimálním způsobu zajištění
přístupu. Rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám a k jednotlivým
podnikatelským subjektům, které jsou lokalizovány v úseku uzavírky.
4. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou a dle podmínek stanovených
ve stanovení přechodných úprav provozu vydaných příslušnými správními úřady.
5. Osoba zodpovědná za zabezpečení akce bude provádět kontroly úplnosti dopravního
značení po celou dobu uzavírky a případně zjedná nápravu při neúplnosti dopravního
značení.
6. Termín uzavírky musí být dodržen. Zkrácení termínu uzavírky bude neprodleně
písemnou formou nahlášeno zdejšímu správnímu orgánu.
7. Na začátku uzavírky žadatel o povolení uzavírky umístí informační tabule s uvedením
dat o zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce popř.
další vhodný údaj související se stavební akcí (její název, objednatele, projektanta
stavbyvedoucího apod.).
8. Podle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nemá nikdo nárok
na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
9. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
10. V případě, že omezení provozu na silnici č. I/3 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 akce 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, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596663550-3, nebo mailem
(s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.
11. Žadatel o povolení uzavírky zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem
včasnou informovanost všech osob dotčených uzavírkou a dále zajistí zveřejnění
informací o uzavírce v místě způsobem obvyklým (např. vyvěšení informací
o uzavírce na úřední desce či vyhlášení obecním rozhlasem).
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů: COLAS CZ, a.s., sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, IČ: 26177005
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Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel 17.05.2019 žádost subjektu
COLAS CZ, a.s., sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000, IČ: 26177005, o povolení úplné
uzavírky silnice č. I/3 z důvodu opravy povrchu silnice č. I/3. Žadatel je v řízení zastoupen
společností Quo s.r.o., Benešov, Křižíkova 2158, PSČ 256 01, která dále pro jednání se
zdejším úřadem zplnomocnila pana Michala Trenčinského, adresa sídla: M. Kudeříkové 1575,
256 01 Benešov. Zastoupení bylo doloženo plnou mocí.
Silniční správní úřad svým opatřením z 27.05.2019 vedeným pod č. j.: 068751/2019/KUSKDOP/Bry oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení
uzavírky.
Silniční správní úřad se při rozhodování řídil následujícími dokumenty:
 harmonogram
 dopravně inženýrské opatření
 vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, z 22.05.2019, značka 3536/ŘSD/31200/BP/2019
 vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, z 28.05.2019,
č.j.: KRPS-144532/ČJ-2019-010106
 vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Praha VENKOV - JIH,
z 28.05.2019
 vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., z 21.05.2019
 vyjádření obce Čerčany z 22.05.2019 a z 07.06.2019
 vyjádření obce Senohraby z 21.052019 a z 31.05.2019, značka OÚ/291/2019/ST187/2019
 stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy vydané MěÚ Benešov
z 30.05.2019, č.j.: MUBN/64040/2019/VÝST
 stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích
vydané MěÚ v Říčanech z 03.06.2019, č. ev. 180940/2019
V průběhu řízení žadatel požádal o posunutí začátku termínu uzavírky ze 17.06.2019
na 19.06.2019 s tím, že konečný termín uzavírky zůstává nezměněn.
Připomínky obce Senohraby týkající se úpravy dopravního značení (dořešení křižovatky
silnic III/6031, III/0312 a III/3352 a vyznačení objížďky střední částí obce Senohraby) byly
zohledněny a návrh přechodné úpravy provozu byl v jejich smyslu doplněn (viz list č. 4).
Po posouzení žádostí a předložených podkladů, na základě skutečností, které jsou mu známy,
a po projednání s účastníky řízení, kterými jsou vlastník pozemní komunikace, která má být
uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, obce,
na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, dospěl
zdejší silniční správní úřad k závěru, že omezení provozu lze povolit, a proto rozhodl tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníky řízení silniční správní úřad vymezuje následovně: žadatel, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., obec Senohraby, obec
Mirošovice, obec Čerčany.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání k Ministerstvu
dopravy, nábř. L. Svobody 12, Praha 1, podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje,
Odboru dopravy. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona
o pozemních komunikacích odkladný účinek.
(otisk úředního razítka)
Ing. Martina Brychtová
odborná referentka silničního hospodářství
Obdrží:
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Účastníci řízení – datovými schránkami
 COLAS CZ, a.s. prostřednictvím zmocněnce prostřednictvím Michala Trenčinského,
adresa sídla: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, IDDS: 68733vz
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci čp. 56, 145 00 Praha 4 – Nusle
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská čp. 11, 15 21 Praha 5
– Smíchov
 Obec Čerčany
 Obec Mirošovice
 Obec Senohraby
Dotčené orgány státní správy – datovými schránkami
 Městský úřad Benešov, odbor územního plánování, oddělení silniční správní úřad,
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
 Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy, Masarykovo náměstí 53/40,
251 01 říčany
 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, DI, K Pazderně 906, 256 01
Benešov, ID DS: 2dtai5u
 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov - JIH, DI, Masarykovo
náměstí, Mnichovice, ID DS: 2dtai5u
Na vědomí (§ 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích) – datovými schránkami
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, ID DS:n75aau3
 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ID DS: dz4aa73
 Záchranná služba Středočeského kraje, ID DS: wmjmahj
 Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, ID DS: hjyaavk
 JSDI – centrální evidence uzavírek

