






MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, v souladu s § 124 odst. 1 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním
provozu),  jako orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, po předchozím
písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Příbram

s t a n o v u j e 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., zákonem o silničním provozu, TP
66, a ČSN 12 899-1. 

Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo toto stanovení
změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.  

Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno dle grafické přílohy, odsouhlasené orgánem Policie ČR, 
KŘ DI Příbram pod č. j. KRPS-243675-1/ČJ-2016-011106 ze dne  18.07.2016.

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

Úprava provozu bude provedena v termínu: od 22.08.2016 do 30.09.2016 bezprostředně před zahájením 
stavebních prací. Po jejich ukončení musí být přenosné dopravní značení okamžitě odstraněno.

Úpravu provozu (instalaci doprav. značení) provede organizace:  oprávněná k provádění dopravního značení.

Ing. Zuzana Štěrbová
vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství

Obec Pičín

  obec Pičín 

Miroslav Cihelka
Montáž elektrických za řízení
Jelence 50
262 63 Kamýk nad Vltavou

Dotčený orgán: 
Policie ČR, KŘ-DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V

Jiné další podmínky: Dopravní značení bude instalováno na náklady žadatele.

1. Druh úpravy: přechodná - osazení DZ: Podle přílohy odsouhlasené Policií ČR KŘ DI Příbram. 

2. Na komunikacích: III/11553
3. Místo:

4. Odůvodnění: pokládka kNN pro parc.č. 1256/19

5. Za dodržení podmínek zodpovídá žadatel.

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Tyršova 108, 261 19  Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail:e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

VÁŠ DOPIS ZN.:                 ze dne 18.07.2016
SPIS. ZNAČKA:                  SZ  MeUPB  65720/2016
ČÍSLO JEDNACÍ:                 MeUPB St/65720/2016/SOSH/ŠtZ

EV. ČÍSLO:                          185
VYŘIZUJE:                          Štěrbová
TEL./FAX:                            318 402 554

E-MAIL:                                zuzana.sterbova@pribram-city.cz
DATUM:                               19.08.2016 

(otisk úředního razítka)

Obdrží:
Miroslav Cihelka, Montáž elektrických zařízení, Jelence 50,  262 63  Kamýk nad Vltavou
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5





 MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

ROZHODNUTÍ

Miroslav Cihelka
Montáž elektrických zařízení
Jelence 50
262 63 Kamýk nad Vltavou

Žadatel podal dne 19.07.2016 žádost, kterou Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního
hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, jako příslušný silniční správní úřad, posoudil a rozhodl ve věci zvláštního užívání silnice
III/11553 v obci Pičín, z důvodu provádění pokládky kNN pro parc.č. 1256/19 takto:

povoluje

zvláštní užívání silnice: III/11553

užití části silničního pozemku pro provádění stavebních (výkopových) prací z důvodu uložení podzemního
vedení v termínu po dobu jeho životnosti, za účelem umístění stavby: 

Pro zvláštní užívání silnice se stanovují tyto podmínky:

 1.

Žadatel je povinen si před zahájením prací opatřit stanovisko správců inženýrských sítí o stávajících
podzemních vedeních. Bez tohoto vyjádření stavební práce nelze zahájit. Za případné poškození stávajících
podzemních vedení odpovídá žadatel.

 2.

 3.

 4.

 5.

Uložení vedení do silničního pozemku bude provedeno protlakem v délce cca 9  m a podélným výkopem v
délce cca 55 m v dostatečné hloubce tak, aby umístění nebránilo při provádění opravy povrchu vozovky,
příp. jejích konstrukčních vrstev.

Stavební práce budou prováděny za  silničního provozu na silnici III/11553. Při provádění stavebních prací
nesmí být ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu.

pokládka kNN pro parc.č. 1256/19

V souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., a na základě
souhlasu správce komunikace, tj. Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., Praha 5 a
vyjádření Policie ČR, KŘ - DI Příbram se žadateli - Miroslav Cihelka, Montáž elektrických zařízení, Jelence 50,
262 63 Kamýk nad Vltavou

obec Pičín

Zvláštní užívání silnice bude trvat v termínu:

v místě:

Osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání silnice bude: p. Uhlík, telefon 602 420 393,  
dodavatel stav. prací: Miroslav Cihelka, Montáž elektrických zařízení.

IČ: 12542610 

od  22.08.2016  do  30.09.2016

VÁŠ DOPIS ZN.:                 ze dne 19.07.2016 
SPIS. ZNAČKA:                  SZ  MeUPB 65724/2016
ČÍSLO JEDNACÍ:                 MeUPB 65724/2016/SOSH/ŠtZ

EV. ČÍSLO:                          15
VYŘIZUJE:                          Štěrbová
TEL./FAX:                            318 402 554/318 402 562

E-MAIL:                                zuzana.sterbova@pribram-city.cz
DATUM:                               19.08.2019

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Tyršova 108, 261 19  Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail:e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132
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Budou dodrženy veškeré podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., Praha 5,
uvedené ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci, příp. Smlouvě o
náhradě za omezení užívání silnice  a ve vyjádření č.j. 2791/16/KSÚS/BNT/KUB/415-451 ze dne
25.07.2016.

 9.

10.

Silniční těleso bude uvedeno do původního stavu (základní úprava) nejpozději do 30.09.2016. Poté bude
neprodleně protokolem předáno zpět Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5.

Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě: pro fyzické osoby ve smyslu ust. § 42a odst.1
písm.b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění; pro právnické a podnikající
fyzické osoby dle § 42b odst.1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění.

Odůvodn ění:

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje Praha, prostřednictvím samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu 
Příbram.

Ing. Zuzana Štěrbová
vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství

Správní poplatek byl vyměřen dle položky 36 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
výši: 1000 Kč, slovy: jedentisíckorun, který byl zaplacen dne 18.07.2016 na účet Městského úřadu Příbram.

Doručí se:
Účastníci řízení:
Miroslav Cihelka, Montáž elektrických zařízení, Jelence 50, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p. o., Zborovská 11, 150 21  Praha 5

Po ukončení zvláštního užívání a po dobu záruční lhůty, vyplývající z předávacího protokolu, je žadatel
povinen zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování veškerých závad, vzniklých na dotčeném
silničním pozemku z důvodu tohoto zvláštního užívání silnice. Neodstraní-li závady v dohodnuté lhůtě, je
povinen uhradit veškeré škody, které vzniknou uživatelům silnice z titulu těchto závad a současně uhradí
Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5, náklady spojené s jejich odstraněním.

Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí
doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Vzhledem k tomu, že se k požadovanému zvláštnímu užívání silnice kladně vyjádřil vlastník silnice, tj.
Středočeský kraj a správce silnice, tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 a
orgán Policie ČR KŘ-DI Příbram, rozhodl silniční správní úřad, jak shora ve výroku uvedeno.

Dotčené orgány:
Policie ČR KŘ-DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V

8.

7.

Dopravní značení místa zvláštního užívání bude provedeno přenosnými dopravními značkami dle podmínek
"Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích" vydaného samostatným oddělením silničního
hospodářství Městského úřadu Příbram pod č.j. MeUPB St/65720/2016/SOSH/ŠtZ ze dne 19.08.2016, po
předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR, KŘ - DI Příbram.

obec Pičín

6.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona    
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí o
vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Dne 19.07.2016 požádal Miroslav Cihelka, Montáž elektrických zařízení, Jelence 50, 262 63 Kamýk nad
Vltavou, o povolení zvláštního užívání silnice III/11553 v obci Pičín z důvodu pokládky kNN pro parc.č. 1256/19 v
silničním pozemku.

(otisk úředního razítka)


