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ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení výstavby, Úsek dopravy 
a silničního hospodářství, ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunika-
cích) a ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád) jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve správním obvodu ORP 
Dobříš (dále jen silniční správní úřad), v řízení o žádosti ve věci povolení uzavírky silnice II/102, 
podané dne 17.08.2022 společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - 
Strašnice, IČO 43005560, zastoupenou na základě písemně udělené plné moci ze dne 10.08.2022 
společností 3K značky, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IČO 25056271, rozhodl 
ve smyslu ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a po předchozím souhlasu Policie 
ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Příbram, Dopravního in-
spektorátu, čj. KRPS-206807-2/ČJ-2022-011106 ze dne 01.09.2022, předchozím souhlasu vlastní-
ka dotčené silnice, tj. Středočeského kraje, v zastoupení správce silnice - Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje, čj. 4123/22/KSÚS/BNT/ROU ze dne 19.08.2022 a předchozím souhla-
su obcí, na jejíchž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, tj. obce 
Nové Dvory ze dne 22.08.2022, obce Korkyně, obce Čím pod čj. 393/2022 ze dne 24.08.2022 
a obce Buš ze dne 17.08.2022, tak, že: 

povoluje 

společnosti PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 
43005560, úplnou uzavírku silnice II. třídy č. 102 v úseku od hranic okresu Praha západ (od 
objektu čp. 58, obec Buš, lokalita Nová Hospoda) po křižovatku se silnicí II/114 (ULS: 1244B003-
1244A004), z důvodu provádění celkové opravy povrchu silnice. 
 
Současně silniční správní úřad  

nařizuje 

objížďku pro veškerý provoz obousměrně od křižovatky se silnicí II/114 po silnici II/102 do obce 
Korkyně, dále po silnici III/10217 přes obec Čím do obce Buš, odtud po silnici III/10212 zpět na 
silnici II/102. 

Přílohy tohoto rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí: 
- stanovení přechodné úpravy provozu čj. MDOB 94988/2022/Von ze dne 07.09.2022, 
- grafický návrh dopravně inženýrských opatření vypracovaný společností 3K značky, s.r.o., se 

sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IČO 25056271, v srpnu 2022. 
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Účastníci správního řízení podle ustanovení § 27 správního řádu: 
- PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 43005560, zastou-

penou na základě písemně udělené plné moci ze dne 10.08.2022 společností 3K značky, s.r.o., 
se sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IČO 25056271, 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5, 
IČO 00066001, 

- Obec Nové Dvory, se sídlem Nové Dvory 33, 262 03 Nový Knín, IČO 00242870, 
- Obec Korkyně, se sídlem Korkyně 30, 262 06 Korkyně, IČO 00662861, 
- Obec Čím, se sídlem Čím 16, 262 03 Nový Knín, IČO 00242063, 
- Obec Buš, se sídlem Buš 8, 252 08 Slapy nad Vltavou, IČO 00242021. 
 
Pro uzavírku silnice a související objížďku se stanovují tyto podmínky: 
1. Uzavírka silnice bude trvat v termínu od 19.09.2022 do 18.12.2022. 

Termín uzavírky nesmí být překročen, může být však zkrácen v případě příznivého průběhu 
stavebních prací. V případě zkrácení termínu uzavírky bude o jejím ukončení informován sil-
niční správní úřad. 

2. Přechodná úprava provozu na uzavřeném úseku silnice a na komunikacích na trase objížďky 
bude provedena přenosnými dopravními značkami a dopravním zařízením dle podmínek „Sta-
novení přechodné úpravy provozu na komunikacích“, č.j. MDOB 94988/2022/Von ze dne 
07.09.2022 vydaného silničním správním úřadem jako opatření obecné povahy, které je nedíl-
nou součástí tohoto rozhodnutí.  

3. Úprava provozu bude provedena bezprostředně před zahájením prací. Předmětný úsek silnice 
bude uzavřen až poté, co bude vyznačena nařízená objížďka. 

4. Stálé dopravní značení, které je v rozporu se stanovenou úpravou provozu, bude zřetelně 
zneplatněno (zakryto, příp. křížově přelepeno páskou s oranžovo – černým pruhem). 

5. Žadatel zajistí umístění přechodného dopravního značení a zařízení na základě stanovené 
přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky silnice. Pře-
nosné značky budou opatřeny dostatečným počtem podstavců, aby byla zajištěna jejich stabi-
lita i v podmínkách nárazového větru. Stav přechodného dopravního značení a dopravního za-
řízení bude pravidelně kontrolován a případné zjištěné závady bezodkladně odstraněny. 

6. Žadatel dále zajistí zřízení náhradních dočasných zastávek „Korkyně, Křížov, U Kapličky“ 
a „Nové Dvory, Porostliny“ dle požadavku dopravce (viz níže), vč. opatření náhradních zastá-
vek dopravní značkou IJ4a a vývěsním místem pro jízdní řády. 

7. Po ukončení uzavírky silnice bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a ob-
noveno stálé dopravní značení. 

8. Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce a za dodržení výše uvedených pod-
mínek bude: 
- za organizaci prací v průběhu uzavírky silnice a za kontrolu a zabezpečení stanoveného 

označení uzavírky a objížďky: 
Ing. Radek Mandík - stavbyvedoucí, PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Pra-
ha 10 - Strašnice, IČO 43005560,  
tel. 730 933 038, 

- za osazení přenosného dopravního značení a zařízení v souladu se schváleným návrhem:  
Ing. Jan Vaněk – vedoucí divize DIO, 3K značky, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 
Říčany, IČO 25056271,  
tel. 777 348 134. 

 
Uzavírkou budou dotčeny trasy linek č. 360 Praha – Štěchovice – Korkyně – Sedlčany a č. 437 
Nový Knín – Nové Dvory – Štěchovice - Hradištko.  
Linka č. 360 bude v úseku mezi zastávkami „Nové Dvory, Porostliny“ a „Korkyně, Křížov, U Kaplič-
ky“ obousměrně odkloněna po silnici III/10216 do místní části Krámy a dále místních komunikacích 
přes místní části Nové Dvory a Porostliny. 
Linka č. 437 bude v úseku mezi zastávkami „Nové Dvory“ a „Nové Dvory, Porostliny“ obousměrně 
odkloněna po místní komunikaci mezi místními částmi Nové Dvory a Porostliny. 
Zastávka „Nové Dvory, Nová Hospoda“ bude obousměrně zrušena pro všechny linky. 
Zastávka „Korkyně, Křížov, U Kapličky“ bude obousměrně přemístěna k silnici III/10216 
k původnímu zastávkovému přístřešku 
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Zastávka „Nové Dvory, Porostliny“ bude ve směru od Prahy přemístěna k místní komunikaci za 
křižovatku se silnicí II/102, naproti zastávce ve směru do Prahy. 

V souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích vylučuje se případnému 
odvolání podle § 85 odst. 2 správního řádu odkladný účinek.  

Silniční správní úřad si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí doplnit, popř. změnit, bude-li to vy-
žadovat důležitý veřejný zájem. 

Odůvodnění: 

Dne 17.08.2022 požádala společnost PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 
- Strašnice, IČO 43005560, zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne 10.08.2022 
společností 3K značky, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IČO 25056271, o povo-
lení úplné uzavírky silnice II/102 ve výše uvedeném úseku, z důvodu provádění opravy povrchu  
silnice. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle ustanovení § 44 
správního řádu.  
Podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích o uzavírce a objížďce rozhoduje pří-
slušný silniční správní úřad, který žádost o uzavírku projedná mj. s vlastníkem pozemní komunika-
ce, která má být uzavřena, s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, 
s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a s Policií 
České republiky. 
Jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí byl doložen předchozí písemný souhlas vlastníka uza-
vřené silnice a silnic dotčených nařízenou objížďkou, v zastoupení správce těchto silnic – Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje, čj. 4123/22/KSÚS/BNT/ROU ze dne 19.08.2022, sou-
hlasy obcí, na jejíchž zastavěném území má být povolena uzavírka příp. nařízena objížďka, tj. ob-
ce Nové Dvory ze dne 22.08.2022, obce Korkyně, obce Čím pod čj. 393/2022 ze dne 24.08.2022 
a obce Buš ze dne 17.08.2022. Dále bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajského 
ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Příbram, Dopravního inspektorátu, čj. 
KRPS-206807-2/ČJ-2022-011106 ze dne 01.09.2022.  
K uzavírce vydal MěÚ Černošice pod čj. MUCE 119559/2022 OSU ze dne 30.08.2022 stanovení 
přechodné úpravy provozu pro dopravní značení části objízdné trasy vedené přes území správního 
obvodu ORP Černošice.   
Uzavírka silnice byla předem projednána s dopravcem v linkové osobní dopravě. 
Toto rozhodnutí bylo vydáno s ohledem na skutečnost, že opravu povrchu silnice nelze z důvodu 
zajištění požadované kvality prací bez úplné uzavírky silnice II/102 v uvedeném úseku provést. 
Uzavírka silnice nebude mít nežádoucí vliv na bezpečnost a plynulost provozu.  
Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Nedodržení podmínek stanovených v tomto rozhodnutí je přestupkem, za který lze uložit pokutu až 
do výše 500.000,- Kč. 
V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu může účastník proti tomuto rozhodnutí podat 
odvolání, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím odboru výstavby a život-
ního prostředí MěÚ Dobříš ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je 
den následující po dni oznámení rozhodnutí. 
Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na náhradu 
případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 
 
 

 

 

Ing. Pavel Vonášek v. r.   
oprávněná úřední osoba 
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Přílohy tohoto rozhodnutí, které jsou jeho nedílnou součástí: 
- stanovení přechodné úpravy provozu čj. MDOB 94988/2022/Von ze dne 07.09.2022, 
- grafický návrh dopravně inženýrských opatření vypracovaný společností 3K značky, s.r.o., se 

sídlem Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany, IČO 25056271, v srpnu 2022. 
 
 
Rozdělovník  
Účastníci správního řízení: 

- PORR, a. s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, zastoupená společností 3K 
značky, s.r.o., Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: 
a6ejgmx 

- Obec Nové Dvory, Nové Dvory 33, 262 03 Nový Knín, IDDS: bubam27  
- Obec Korkyně, Korkyně 30, 262 06 Korkyně, IDDS: ig7b4p3  
- Obec Čím, Čím 16, 262 03 Nový Knín, IDDS: xszbvc4 
- Obec Buš, Buš 8, 252 08 Slapy nad Vltavou, IDDS: 42saka5  

Dotčené orgány: 
- Policie ČR, KŘ policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Příbram, Žežická 498, 261 23 

Příbram V – Zdaboř, IDDS: 2dtai5u 
- Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, Pod-

skalská 19, 120 00 Praha 2, IDDS: u46bwy4 
Ostatní: 

- Integrovaná doprava Středočeského kraje, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IDDS: pdrwknv 
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 1,  

Územní odbor Příbram, Stanice HZS Dobříš, Plk. B. Petroviče 601, 263 01 Dobříš, IDDS: 
dz4aa73  

- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno,  
Výjezdová základna Dobříš, Plk. B. Petroviče 601, 263 01 Dobříš, IDDS: wmjmahj 
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