
 

 
 

 
 
 

 
Váš dopis:               31.08.2021     
Spisová značka:         SZ MeUPB 77999/2021/01/OSH/Mal   
Číslo jednací:             MeUPB 80298/2021 
Datum:                       13.09.2021 
 
Vyřizuje:                     Ing. Šárka Malchárková 

E-mail:                        sarka.malcharkova@pribram.eu 
Telefon:                      318 402 574 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í  
 

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad, ve věcech 
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40, odst. 4, písm. a), zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti žadatele Obec Pičín, IČO: 00243035, Pičín 154, 262 25 Pičín, 
ze dne 31.08.2021, ve věci povolení uzavírky silnice III/11553 Pičín takto: 
 

Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích  
   

  p o v o l u j e 
 
uzavírka silnice: III/11553 v Pičíně 

 
Uzavírka se povoluje v následujíc ím rozsahu:  
 

termín uzavírky: 18.09.2021 
 
rozsah uzavírky: úplná 

 
z důvodu akce: Posvícení Pičín 2021  
 

objízdná trasa: je vedena po silnici III/11419, po místní komunikaci a dále po silnici III/11418.  
   
Vyjádření ROPID: uzavírka silnice lll/11553 v obci Pičín si vyžádá vedení autobusové linky PlD 392 

objízdnou trasou po silnicích lll/11420 – lll/11553 – III/11418 – lll/11419. 
Zastávka, „Pič ín, U Hřbitova" bude zrušena a zastávka, „Pičín" ve směru Dobříš bude  přemístěna 
ze silnice lll/11553 na silnici IIl/11418 vstřícně stávající zastávce (telefonní budce).  

 
Odpovědná osoba: RNDr. Lenka Kupková, tel. č.: 737 489 877. 
 

Po dobu uzavírky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutné dodržet 
následující podmínky: 
 

1. Dopravní značení uzavírky silnice a objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle  
podmínek "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vydaného Odborem 
silničního hospodářství MěÚ Příbram pod č.j. MeUPB 81669/2021/OSH/Paz ze dne 09.09.2021, 

po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR KŘ – DI Příbram č.j. KRPS-214830-1/ČJ-
2021-011106 ze dne 31.08.2021.  

2. Dotčené silnice, jejich součásti a příslušenství nesmí být poškozeny ani znečištěny, případné 

poškození nebo znečištění odstraní žadatel neprodleně na svůj náklad. Na vozovku nesmí být 
prováděny jakékoliv nástřiky 
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3. Žadatel 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 musí 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 obcí.  

 
Orgán policie ČR, KŘ – DI Příbram má právo kontroly a určení dalších doplňujíc ích dopravních opatření  
v průběhu uzavírky. Odbor silničního hospodářství MěÚ Příbram si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí 

pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem. 
 
Odůvodnění 

Městský úřad Příbram obdržel dne 31.08.2021 žádost Obce Pičín,  IČO: 00243035, Pičín 154,  262 25 
Pičín, o povolení uzavírky III/11553 Pičín a změnu objízdné trasy z důvodu akce: Posvícení Pičín 2021.  
 

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 provozu lze 
povolit, a proto 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 Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram. Odvolání 

proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 

  
otisk úředního razítka 

 
Ing. Šárka Malchárková  
referent Odboru silničního hospodářství 

 
 
Obdrží: 

Účastníci řízení: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5 -
Smíchov, 150 00 Praha 5, IDDS: a6ejgmx  

 
Dotčené orgány:  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516, IDDS: 

2dtai5u 
 
 

Na vědomí: 
Obec Pičín, Pičín 154, 262 25 Pičín, IDDS: xe2b49s  
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 406/10, Praha 1 Město, 110 00 

Praha 1, IDDS: ku79q7n 
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, Praha 8 -Karlín, 
186 00 Praha 86, IDDS: pdrwknv 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, 272 01 Kladno 1, IDDS: 
dz4aa73 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova 1544, Kladno, 

272 01 Kladno 1, IDDS: wmjmahj 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 267 01 Králův Dvůr u Berouna, IDDS: 
s9374qh 

 
Co: spis 
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