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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
POZEMNÍ KOMUNIKACE

Výroková část:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal
žádost o povolení uzavírky, kterou dne 06.01.2022 podala společnost BES, s.r.o, Sukova 625, 256 01
Benešov, IČ: 43792553, kterou zastupuje na základě plné moci 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01
Říčany, IČ: 25056271 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu KŘ Policie
Středočeského kraje, DI Mělník a souhlasu správce pozemní komunikace – KSÚS Středočeského kraje,
p.o.
povoluje
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů uzavírku pozemní komunikace - silnice č. II/608
(provozní staničení cca 20,561 km – 22,064 km) v obci Nová Ves.
Termín akce

: 07.02.2022 – 31.10.2022

Délka uzavřeného úseku: cca 1503 m.
Důvod: stavební práce v rámci akce „II/608 – Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce a výstavba
kanalizace – etapa IIa.“.
Objízdná trasa bude vedena po silnicích I/16H, II/616, II/240 a II/608 přes obce Nelahozeves (místní
části Podhořany, Hleďsebe 2. díl), Uhy, Velvary, Černuc, Bříza, Račiněves a Straškov - Vodochody dle
přiložené mapy.
Objízdná trasa pro nákladní dopravu je řešena pouze do nájezdu na silnici I/16 mezi obcemi Uhy a
Velvary, kde se může nákladní doprava plynule dostat na dálniční a silniční síť. Dále je objízdná trasa
řešena pro vozidla do 12 t, protože v řešeném uzavíraném úseku je tato hmotnost vozidel již nyní
upravena stávajícím dopravním značením, takže není důvod pro zřizování objízdné trasy pro vozidla
s vyšší hmotností. Délka objízdné trasy je cca 28,6 km.
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Linková autobusová doprava bude v uzavřeném úseku řešena přemístěním stávající zastávky „Nová
Ves. Rozc.“ Na silnici III/0161 v blízkosti křižovatky se sjezdem ze silnice I/16 (viz příloha). Tyto
zastávky budou opatřeny provizorním dřevěným či betonovým nástupištěm délky minimálně 8 m)

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí užití dopravního značení uzavírky. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou
dobu uzavírky.
2. Budou dodrženy podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, které vydalo KŘ Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník,
Č.j.: KRPS-63-2/ČJ-2022-010606 dne 21.01.2022:
•

DZ Z2 budou opatřeny výstražnými světly typ 1-3x popř. umístěny na osvětlených místech.

•

Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned
po ukončení akce bude odstraněna.

•

Místní úprava provozu, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryta.

•

Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní
velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.

•

Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by
mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.

•

Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení a v případě ztráty, odcizení, popř.
poškození, bude nahrazeno novým.

•

V rámci stavby musí být umožněn přístup k přilehlým nemovitostem.

•

V rámci stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.

•

Termín započetí akce a umístění přechodného dopravního značení musí být koordinován
s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu a následnému značení objízdných tras
v dotčeném úseku.

•

Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, Policie ČR DI Mělník vydá v průběhu stavby další
podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

3. V průběhu uzavírky bude v období od 07.02.2022 do 31.03.2022 bez omezení umožněn průjezd
zimní údržbové techniky uzavřeným úsekem silnice II/608, pokud se investor stavby prokazatelně
nedohodne se správcem pozemních komunikací jinak, tak aby byla zimní údržba komunikací bez
omezení zajištěna.
4. V případě vzniku kolizních situací v silničním provozu bude osoba zodpovědná za průběh uzavírky
na pozemních komunikacích neprodleně informovat Policii ČR.
5. Dopravní značení po dobu uzavírky bude umístěno dle OOP spočívající ve „Stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích“, č. j.: MUKV 9024/2022 VYST ze dne 02.02.2022,
které je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.
6. Ukončení akce v prostoru uzavírky musí být oznámeno na Městský úřad v Kralupech nad Vltavou,
odbor výstavby a územního plánování. Současně musí být odstraněna zařízení, označení uzavírky
apod. a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
7. Náhradní zastávka autobusové dopravy bude umístěna dle popisu výše a přílohy tohoto rozhodnutí a
zabezpečena dle všech souvisejících norem a předpisů s nástupní hranou délky minimálně 8m.
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8. Silničnímu správnímu úřadu zůstává vyhrazeno právo uvedené podmínky doplnit nebo změnit, budeli to vyžadovat veřejný zájem.
9. Neplnění podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě ve smyslu ustanovení § 42b odst. 1 písm. a)
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10.Za průběh uzavírky pozemní komunikace a dodržení podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá:
BES s.r.o., středisko sever, Ovčárecká 575, 280 02 Kolín, IČ: 43792553
Radim Poustka - stavbyvedoucí, telefonické spojení: 602 323 154

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
BES, s.r.o, Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha, IČ: 00066001
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská č.p. 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3,IČ: 00080837
Obec Nová Ves, Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves u Mělníka, IČ: 00237132
Město Velvary, náměstí Krále Vladislava č.p. 1, 273 24 Velvary, IČ: 00235105
Obec Černuc, Černuc č.p. 17, 273 23 Černuc, IČ: 00234257
Obec Bříza, Bříza č.p. 110, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00263419
Obec Račiněves, Račiněves č.p. 1, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264261
Obec Straškov-Vodochody, Straškov č.p. 2, 411 84 Straškov-Vodochody, IČ: 00264431
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brankovická č.p. 337, 280 00 Kolín V, IČ: 65993390
Obec Nelahozeves, Školní č.p. 3, 277 51 Nelahozeves
Obec Uhy, Uhy č.p. 31, 273 24 Velvary
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 06.01.2022 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace, která byla evidována
MěÚ Kralupy nad Vltavou pod č. j.: MUKV 1484/2022 VYST.
Silniční správní úřad oznámil zahájení správního řízení o povolení uzavírky pozemní komunikace
přípisem č. j.: MUKV 2037/2022 VYST ze dne 10.01.2022.
Dne 24.01.2022 proběhlo jednání ve věci uzavírky pozemní komunikace z důvodu stavební akce „II/608
– Nové Ouholice – Nová Ves, rekonstrukce a výstavba kanalizace – etapa IIa“, Byl vyhotoven protokol
z projednání uzavírky pod č.j.: MUKV 6350/2022 VYST ze dne 24.01.2022 , prezenční listina k výše
uvedenému jednání, č. j.: MUKV 6347/2022 VYST ze dne 24.01.2022. V rámci projednání uzavírky bylo
upraveno dopravní značení, které zakazuje vjezd do místní části obce Nová Ves – Vepřek a to tak, aby byl
umožněn průjezd cyklistům.
Silniční správní úřad vydal dne 02.02.2022 pod č. j.: MUKV 9024/2022 VYST Opatření obecné povahy
spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tato písemnost
je zveřejněna na úřední desce MěÚ Kralupy nad Vltavou a úředních deskách dotčených úřadů po dobu
15 ti dnů a současně je tato písemnost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty
druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2
písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku pozemní
komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování obdržel stanovisko, které
vydalo KŘ Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník Č.j.: Č.j.: KRPS-63-2/ČJ-2022-010606
dne 21.01.2022 a dále souhlas správce silnice č. II/608 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, p.o., zn.: 205/22/KSUS/MHT/BEN ze dne 13.01.2022.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanoviska dále sdělily:
-

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
pod zn.: 205/22/KSUS/MHT/BEN ze dne 13.01.2022

-

PČR KŘP Ústeckého kraje, DI Litoměřice pod č.j.: KRPU-6705-3/ČJ-2022-040606 ze dne 11.01.2022

-

PČR KŘP Středočeského kraje DI Kladno pod č.j.: KRPS-6419-2/ČJ-2022-010306 ze dne 31.01.2022

-

Regionální organizátor pražské integrované dopravy pod zn.: 0115/22/MA ze dne 25.01.2022

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno podle § 42b
odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností sankce až do výše
500.000,- Kč.

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevyměřuje.
Příloha:
Grafická část uzavírky silnice č. II/608 s umístěním dočasné zastávky linkové osobní dopravy
Mapa s vyznačenou objízdnou trasou
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Obdrží:
Účastníci (dodejky)
BES, s.r.o, Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553, kterou zastupuje na základě plné moci 3K značky
s.r.o., IDDS: 7qpdp9i
sídlo: Jiráskova č.p. 1519, 251 01 Říčany u Prahy
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
Obec Nová Ves, IDDS: zsubhap
sídlo: Nová Ves č.p. 154, 277 52 Nová Ves u Mělníka
Město Velvary, IDDS: 4ghb4cv
sídlo: náměstí Krále Vladislava č.p. 1, 273 24 Velvary
Obec Černuc, IDDS: 5fiajx9
sídlo: Černuc č.p. 17, 273 23 Černuc
Obec Bříza, IDDS: nmubswt
sídlo: Bříza č.p. 110, 413 01 Roudnice nad Labem
Obec Račiněves, IDDS: q52aq2e
sídlo: Račiněves č.p. 1, 413 01 Roudnice nad Labem
Obec Straškov-Vodochody, IDDS: fi6a33d
sídlo: Straškov č.p. 2, 411 84 Straškov-Vodochody
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Brankovická č.p. 337, 280 00 Kolín V
Obec Nelahozeves, IDDS: t42bciq
sídlo: Školní č.p. 3, 277 51 Nelahozeves
Obec Uhy, IDDS: srwakvp
sídlo: Uhy č.p. 31, 273 24 Velvary
Dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopraví inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: a64ai6n
sídlo: Eliášova č.p. 13, 412 01 Litoměřice
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Havířská č.p. 632, 272 53 Kladno
Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: h3jb7t5
sídlo: Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor dopravy, IDDS: qdwbviv
sídlo: Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy – dopravní úřad
sídlo: Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Na vědomí
BusLine LK s.r.o., IDDS: drj84nh
sídlo: Na Rovinkách č.p. 211, Podmoklice, 513 01 Semily
Integrovaná doprava Středočeského kraje p.o., IDDS: pdrwknv
sídlo: Sokolovská č.p. 100/94, 186 00 Praha 86
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n
sídlo: Rytířská č.p. 10, 110 00 Praha 1
ČSAD Střední Čechy , a.s., IDDS: nctdmrs
sídlo: U přístavu č.p. 811/8, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
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Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou z.s., IDDS: uvbuuwg
sídlo: Vodárenská č.p. 33, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj
sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
trvalý pobyt: Zborovská č.p. 11, 150 00 Praha 5
Obec Ledčice, IDDS: wpdbm2t
sídlo: Ledčice č.p. 45, 277 08 Ledčice
Obec Sazená, IDDS: akwbqvb
sídlo: Sazená č.p. 1, 273 24 Sazená
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