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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný
ve věcech silnic I. třídy dle § 40 odst. (3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
povoluje společnosti BES s.r.o., Sukova 625, 25601 Benešov, IČ: 43792553, podle ust. § 24
odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,
uzavírku silnice č. I/9, v km staničení cca 31,000 – 31,650, Liběchov, okres Mělník, podle
§ 24 zákon o pozemních komunikacích, z důvodu realizace stavby – stavby I/9 Vehlovice
– Želízy, SO 101 oprava I/9, SO 250 opěrná zeď na poz. parc. č. 640/1 a 640/6 v k.ú.
Vehlovice; 42, 80, 873, 1241/1, 1242, 1243/1, 1244/1, 1246, 1301/1, 1302/1, 1302/2, 1347,
1348 a 1369 v k.ú. Liběchov; 1031 v k.ú. Želízy.
Uzavřený úsek: č. I/9, v km staničení cca 31,000 – 31,650, Liběchov, okres Mělník.
Pro vozidla o celkové hmotnosti na 12 t:
I. Obousměrně po značené objízdné trase, Mělník – silnice I/16 – exit 18 dálnice D8 –
exit 45 dálnice D8 – silnice II/247 - silnice I/15 – Litoměřice – silnice II/261 – Křešice –
silnice II/240 – Polepy – silnice II/261 Hoštka – Štětí, délka cca 95 km
II. Obousměrně po značené objízdné trase, Mělník – silnice I/16 – Byšice – Vysoká
Libeň – Radouň – Bezno – Jizerní Vtelno – Zámostí – exit 39 dálnice D10 – exit 46
Dálnice D10 – silnice I/38 – Kosmonosy – Obora – Doksy, délka cca 80 km.
Pro vozidla o celkové hmotnosti do 12 t:
Obousměrně po značené objízdné trase, Mělník – silnice I/16 – silnice II/273 – silnice
III/2734 – Střednice – Strážnice – silnice III/2736 – Liběchov, délka cca 14 km.
Termín uzavírky : 08.08.2021 – 22.08.2021
Pro povolení ke uzavírky se určují následující podmínky:
1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno podle stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů), vydané příslušným úřadem.
Stávající svislé dopravní značení nesmí být přelepeno, nýbrž zakryto, aby nedošlo
k poškození reflexní folie.
1. Stav silnic využitých při uzavírce jako objízdná trasa bude zhotovitelem
zadokumentován před zprovozněním objízdné trasy.
2. Po ukončení uzavírky, předá žadatel silnice využité jako objízdná trasa protokolárně
zpět zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a zástupci Správy
a údržby silnic Ústeckého kraje.
3. Žadatel zajistí pravidelnou každodenní kontrolu přechodného dopravního značení.
4. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové
dopravy.
5. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu.
6. Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje si vyhrazuje právo stanovené
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podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.
Odpovědná osoba za zabezpečení uzavírky – Michal Sýkora, tel.č. 602289232.
V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno
v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení
provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení prací a plné
obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci
sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská
7/1124, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na 596663550-3, nebo mailem
(s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz .
Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat
o zahájení, ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce.
Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem.
Žadatel zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem informovanost všech občanů
dotčených uzavírkou, rovněž bude dohodnut režim přístupu k provozovnám
a jednotlivým podnikatelským subjektům lokalizovaných v úseku uzavírky.
Odůvodnění:

Dne 13.07.2021 požádala společnost BES s.r.o., Sukova 625, 25601 Benešov, IČ: 43792553,
o povolení výše uvedené uzavírky.
Dne 14.07.2021 bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení
uzavírky, dále bylo oznámeno, že ve správním řízení ve výše uvedené věci, bude dne
23.07.2021 zdejším silničním správním úřadem ukončeno shromažďování podkladů pro
vydání rozhodnutí, a podle § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost se před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům.
Krajský úřad Středočeského kraje jako místně a věcně příslušný silniční správní úřad
po posouzení žádosti, doložených dokladů se skutečnostmi, které jsou správnímu orgánu
známy, dospěl k závěru, že realizace opravy silnice č. I/9 si vyžádá omezení provozu na této
silnici, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k důležitému veřejnému zájmu, kterým je oprava silnice č. I/9, která je podle svého
určení a dopravního významu určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, je rovněž
cílem krajského úřadu ochrana obyvatel (před hlukem a prachem). Z tohoto důvodu by měla
být tranzitní kamionová doprava primárně svedena na silnice I. třídy a dálnice, a z tohoto
důvodu je ve veřejném zájmu, aby na těchto silnicích bylo minimum dopravních omezení,
avšak vzhledem k těmto skutečnostem je vhodné ve veřejném zájmu krátkodobě strpět
zvýšení hluku a prachu na objízdných trasách.
Stávající objízdné trasy pro vozidla jsou navrženy a zvoleny jako jedny z nejvhodnějších,
avšak krajský úřad si je vědom, že jakékoliv zvolené řešení nikdy neuspokojí všechny.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu
dopravy ČR, nábř. L. Svobody 12/22, Praha 1, prostřednictvím Krajského úřadu
Středočeského kraje, Odboru dopravy.
„otisk úředního razítka“
Mgr. Michal Holub
Odborný referent silničního hospodářství
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Rozdělovník:





BES s.r.o., Sukova 625, 25601 Benešov (v zastoupení na základě plné moci ze dne 03.06.2021 spol. 3K
značky s.r.o.)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská čp. 11, 15 21 Praha 5 – Smíchov
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3
















Město Liběchov, 27721 Liběchov
Město Mělník, 27601
Město Litoměřice, 41201
Obec Křešice, 41148
Obec Polepy, 41147
Obec Hoštka, 41172
Město Štětí, 41108
Obec Byšice, 27732
Obec Mělnické Vtelno, 27738
Městys Bezno, 29429
Obec Jizerní Vtelno, 29431
Obec Písková Lhota, 29431
Město Kosmonosy, 29306
Město Doksy, 47201




Policie ČR Územní odbor Mladá Boleslav, DI, 29301 Mladá Boleslav
Policie ČR Územní odbor Mělník, DI, 27601







Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 29301 Mladá Boleslav
Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník
Krajský úřad Ústeckého kraje, 40002 Ústí nad Labem
Krajský úřad Libereckého kraje, 46001 Liberec
Ministerstvo dopravy ČR, 11000 Praha 1







Integrovaná doprava Středočeského kraje, p.o., 18600 Praha 8
Zdravotnická záchranná služba Stč. Kraje, Kladno
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno
MO - Regionální středisko vojenské dopravy, Hradec Králové
JSDI

