
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

R O Z H O D N U T Í

IČ: 00243035

Obec Pičín
Pičín 154
262 25 Pičín

Žadatel podal dne 06.09.2016 žádost ve věci povolení zvláštního užívání silnice III/11553, III/11420 v obci
Pičín, z důvodu pořádání posvícení v Pičíně, 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 takto :

V souladu s ustanovením § 25 odst.6 písm.e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., a  na základě souhlasu Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 a orgánu Policie ČR, KŘ - DI Příbram se žadateli Obec
Pičín, Pičín 154, 262 25 Pičín

povoluje

zvláštní užívání silnice:

pořádání posvícení v Pi číně

III/11553, III/11420

Pro zvláštní užívání silnice se stanovují tyto podmínky :

1.

2.

Akce proběhne za dodržení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zák. č. 411/2005, o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení bude provedeno přenosnými dopravními
značkami dle podmínek "Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích" č.j. MeUPB
St/73333/2016/SOSH/ŠtZ ze dne 16.09.2016, vydaného samostatným oddělením silničního hospodářství
Městského úřadu Příbram po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR, KŘ - DI Příbram.

3.

4.

5.

Akce se uskuteční za omezení silničního provozu, za uzavírky silnice III/11553, III/11420. Nebezpečná
místa a křižovatky budou zabezpečeny pořadatelskou službou. 

obec Pi čín 

z důvodu pořádání akce:

Dotčené silnice ani jejich příslušenství nesmí být při akci poškozeny ani znečisťovány. Na vozovku
nesmí být prováděny žádné barevné nástřiky. Případné znečistění nebo poškození silnice odstraní
pořadatel neprodleně na svůj náklad. Po ukončení akce bude pořadatelem  odstraněna případná
propagace (reklamní letáky, směrové šipky atd.). Budou dodrženy požadavky Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5, uvedené ve vyjádření č.j. 3427/16/KSÚS/BNT/KUB-415-546 ze
dne 09.09.2016.

Zvláštní užívání silnice bude trvat v termínu: od  18.09.2016 do 19.09.2016.

v místě:

Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání silnice bude:  p. Kupková, starostka , 
telefon č. 737 489 877.

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 06.09.2016               
SPIS. ZNAČKA:                  SZ  MeUPB  73447/2016
ČÍSLO JEDNACÍ:                 MeUPB 73447/2016/SOSH/ŠtZ

EV. ČÍSLO:                          31
VYŘIZUJE:                          Štěrbová
TEL./FAX:                            318 402 554/318 402 562

E-MAIL:                                zuzana.sterbova@pribram-city.cz
DATUM:                               16.09.2016



O d ů v o d n ě n í :

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

P o u č e n í  :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne 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
znění pozdějších předpisů, ve výši: 100 Kč, slovy: jednostokorun, který byl zaplacen dne 06.09.2016 na účet
Městského úřadu Příbram.

Doručí se :

- 2 -

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, ve znění pozdějších předpisů; pro právnické
a podnikající fyzické osoby dle § 42b odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.

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

Účastníci řízení : 
Obec Pičín, Pičín 154, 262 25 Pičín
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

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

7.

8.

S ohledem na stav silnic v navrhovaném úseku, nese plnou odpovědnost za rizika při konání akce
pořadatel, který zároveň zajistí v celé trase zdravotní službu.

6.

V případě nedodržení podmínek, bude akce až do odstranění závad přerušena nebo zastavena. Následky
přerušení nebo zastavení nese pořadatel.

Dne 06.09.2016 požádala Obec Pičín, Pičín 154, 262 25 Pičín, o povolení zvláštního užívání silnice III/11553,
III/11420 v obci Pičín z důvodu pořádání posvícení v Pičíně.

(otisk úředního razítka)
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