
 

 
 

 
 
 

 
Váš dopis:               04.10.2021     
Spisová značka:         SZ MeUPB 90910/2021/OSH/Mal   
Číslo jednací:             MeUPB 90910/2021 
Datum:                       04.10.2021 
 
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, podle § 40, 
odst. 4, písm. a), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějš ích předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti žadatele Miroslav Cihelka, IČO: 

12542610, Jelence 50, Dolní Hbity, 262 63 Kamýk nad Vltavou, ze dne 04.10.2021, ve věci zvláštního 
užívání silnice III/11554, III/11553, III/11420 a III/11418 Pičín, za účelem stavebních prací pro akci: 
"Pičín, kNN mezi TS PB_2267, 2196, 2186, IE -12-6008924", takto: 

 
Podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích 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  
  

  p o v o l u j e 
 
zvláštní už ívání silnice: III/11554, III/11553, III/11420 a III/11418  

 
v místě: obec Pičín 
 

z důvodu provádění prací: "Pičín, kNN mezi TS PB_2267, 2196, 2186, IE -12-6008924"  
 
 

Pro zvláštní užívání silnice se stanovují tyto podmínky:  
 
1.Zvláštní užívání silnice bude trvat v termínu: 06.10.2021 - 31.10.2021.  

 
2. Osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání výše uvedené silnice bude: p. Viliam Uhlík, tel.č.: 602 
420 393.  

 
3.  Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.  
 

4. Práce budou prováděny s částečnou uzavírkou silnice, přičemž při omezení silničního provozu      
zůstane vždy průjezdný pruh v šíři min. 3 m. 

 

5. Dopravní značení místa zvláštního užívání bude provedeno přenosnými dopravními značkami dle 
podmínek „Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích“ vydaného Odborem silničního 
hospodářství Městského úřadu Příbram a v souladu s písemným vyjádřením orgánu Policie ČR, KŘ – 

DI Příbram pod č.j. KRPS-225695-1/ČJ-2021-011106 ze dne 21.09.2021.  
 
6. Budou respektovány požadavky  Krajské správy a údržby silnic  Středočeského kraje p. o., Praha 5, 

uvedené ve vyjádření č.j.5102/21/KSÚS/BNT/PAP-415 ze dne 30.09.2021. 
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7. Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí 
doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.  

 

 
Odůvodnění: 

 

Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti Miroslav Cihelka, IČO: 12542610, Jelence 50, Dolní Hbity, 
262 63 Kamýk nad Vltavou, o povolení zvláštního užívání silnice III/11554, III/11553, III/11420 
a III/11418 Pičín z důvodu: "Pičín, kNN mezi TS PB_2267, 2196, 2186, IE-12-6008924", ohlášené dne 

04.10.2021. 
 
K požadovanému zvláštnímu užívání silnice se kladně vyjádřil správce silnice, tj. Krajská správa 

a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. a též orgán Policie ČR KŘ DI Příbram.  
 
Silniční správní úřad posoudil Vaši žádost o povolení k  zvláštnímu užívání výše uvedené silnice a dospěl 

k závěru, že jsou splněny podmínky pro vydání rozhodnut í. Proto bylo rozhodnuto tak , jak je shora                  
ve výroku tohoto rozhodnut í uvedeno. 
 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje Praha, odbor dopravy, podáním u Městského úřadu Příbram, Odboru silničního 

hospodářství.   
 

 
otisk úředního razítka 

 
 
 

 
Ing. Šárka Malchárková  
referent Odboru silničního hospodářství 

 
 
Obdrží: 

Účastníci řízení: 
Miroslav Cihelka, Jelence 50, Dolní Hbity, 262 63 Kamýk nad Vltavou, IDDS: bse6vha 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 

150 00 Praha 5, IDDS: a6ejgmx 
 
 

Dotčený orgán:  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IDDS: 
2dtai5u 

 
 
Na vědomí: 

Obec Pičín, Pičín 154, 262 25 Pičín, IDDS: xe2b49s  
 
 

Co: spis 
 
 

 
 
 

Správní poplatek byl vyměřen dle sazebníku části II položky 36a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve výši Kč 500,-- Pětset korun českých a byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí 
na účet MěÚ Příbram dne 04.10.2021.  
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