Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních
komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 617/2019-120-SSU/6

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako
věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, takto:
Na základě žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10,
110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“), zastoupené společností SIGVIA CZ s.r.o., IČO 03864430,
se sídlem Hanácká 346/25, 620 00 Brno, podané dne 27. 8. 2019, se
I. p o v o l u j e částečná uzavírka dálnice D1 v souvislosti s akcí „D1 – modernizace,
úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket (etapa 3B)“, v rozsahu – pravý pás dálnice
v km 55,850–66,480 vč. nájezdové a výjezdové větve MÚK Loket (EXIT 66) vpravo
a nájezdové větve a levé poloviny výjezdové větve MÚK Soutice (EXIT 56) vpravo; 28. 9.–
31. 10. 2019 (etapa 3B); provoz bude veden v režimu 2+2/0 a po objízdné trase.
II. n a ř i z u j e objížďka v návaznosti na uzavírku uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí,
s následujícími trasami:
a) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Loket (EXIT 66) vpravo:
1. silnice II/150 (Hněvkovice) – silnice II/130 (Kamenná Lhota, Hojanovice, Koberovice)
– MÚK Koberovice (EXIT 81) – dálnice D1 (směr Brno),
2. silnice II/112 (Čechtice, Čechtice – Malá Paseka, Chýstovice, Košetice, Křelovice) –
silnice II/129 (Křelovice) – silnice II/130 (Křelovice, Senožaty-Nečice, Senožaty, ŽelivMiletín) – MÚK Koberovice (EXIT 81) – dálnice D1 (směr Brno),
b) za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Loket (EXIT 66) vpravo: dálnice D1 (směr Brno)
– MÚK Hořice (EXIT 75 vč. silnic III/13027 a III/13035) – dálnice D1 (směr Praha),
c) za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Soutice (EXIT 56) vpravo:
1. MÚK Soutice (EXIT 56 vč. silnice II/126) – dálnice D1 (směr Praha) – MÚK Psáře
(EXIT 49 vč. silnice II/125) – dálnice D1 (směr Brno),
2. silnice II/125 (Tehov) – MÚK Psáře (EXIT 49) – dálnice D1 (směr Brno).
Stanovené podmínky:
1. Uzavírka nesmí být zahájena za povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo
přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).
2. Organizace uzavírky bude projednána s dálničním oddělením Policie ČR v Bernarticích
(s přihlédnutím k případným nehodám či jiným omezením v předmětném úseku).
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3. Dopravní značení uzavírky a objížďky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích vydaných:
a)
b)
c)
d)
e)

Ministerstvem dopravy pod č. j. 266/2019-120-RD/3 dne 17. 9. 2019,
Městským úřadem Vlašim pod č. j. ODSH/5705/2019-MaE dne 12. 9. 2019,
Městským úřadem Humpolec pod č. j. MUHU/38777/2019/RZ dne 17. 9. 2019,
Městským úřadem Pelhřimov pod č. j. OSH/535/2019-2/DZ-Sv dne 17. 9. 2019,
Městským úřadem Světlá nad Sázavou pod č. j. MSNS/16477/2019/OD-48SDZ-TIM
dne 23. 9. 2019,
f) Městským úřadem Kutná Hora pod č. j. MKH/090610/2019 dne 11. 9. 2019,

přičemž budou dodrženy v nich stanovené podmínky.
4. Za dodržení dopravně bezpečnostních opatření, organizaci a zabezpečení prací spojených
s uzavírkou a dodržení podmínek rozhodnutí jsou odpovědné osoby:
•

za stavbu: EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10,
110 00 Praha 1; kontaktní osoba: Ing. Tomáš Cvach, tel. 731 679 841,

•

za dopravní značení: SIGVIA CZ s.r.o., IČO 03864430, se sídlem Hanácká 346/25,
620 00 Brno; kontaktní osoba: Mgr. Jan Peška, tel. 608 206 296.

5. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. Dopravní
prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s touto uzavírkou se budou
po dálnici pohybovat v prostoru vymezeném uzavírkou.
6. Přesný čas zahájení a ukončení každé uzavírky oznámí žadatel Ministerstvu dopravy
(uzavirky@mdcr.cz) a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, tel. 596 663 550-3
(ndic@rsd.cz).
7. Doba uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím
pracovních sil a mechanizace. Termín ukončení uzavírky je závazný.
Odůvodnění
Žadatel předložil dne 27. 8. 2019 žádost o povolení částečné uzavírky dálnice D1 z důvodu
realizace stavební akce „D1 – modernizace, úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket
(etapa 3B)“. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Podle § 24 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona o pozemních komunikacích byla uzavírka
projednána s majetkovým správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena, Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, dále správci pozemních komunikací, na kterých byla nařízena objížďka,
Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, obcemi, na jejichž zastavěném území byla nařízena objížďka, obcemi Chýstovice, Košetice,
Křelovice, Hojanovice, Koberovice, Senožaty, Želiv, Hněvkovice, Kamenná Lhota, Tehov
a městysem Čechtice a Policií ČR, jakožto dotčeným orgánem.
Účastník řízení, obec Koberovice, ve svém vyjádření ze dne 24. 9. 2019 s návrhem vedení
objízdné trasy nesouhlasil, a to s ohledem na skutečnost, že již nyní je obec značně zatížena
dopravou z důvodu blízkosti dálnice D1, a s tím spojeného využívání průjezdu obcí při jakémkoli
dopravním omezení, nehodě na dálnici nebo objíždění zpoplatněných úseků dálnice D1.
V této souvislosti je nutné poznamenat, že uspořádání sítě pozemních komunikací v dotčené
oblasti, zejména silnic II. třídy, žádnou jinou komunikační alternativu nenabízí, přičemž z pohledu
(nejen) Ministerstva dopravy je naprosto žádoucí, aby objížďka byla vedena po takových
pozemních komunikacích, jejichž dopravně technický stav (zejména směrové vedení a šířkové
uspořádání) odpovídá předpokládanému druhu zatížení. S ohledem na uvedené Ministerstvo
dopravy považuje objížďku navrženou žadatelem, při zohlednění počtu najetých km v důsledku
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závleků, potažmo časových ztrát, za nejvhodnější. Přechodná úprava provozu na dálnici D1 byla
stanovena opatřením obecné povahy č. j. 266/2019-120-RD/3 dne 17. 9. 2019.
Ministerstvo dopravy posoudilo předloženou žádost doloženou příslušnými podklady
a dospělo k závěru, že požadovanou částečnou uzavírku dálnice D1 lze provést ve výše uvedeném
rozsahu a době trvání při splnění stanovených podmínek, aniž by byla ohrožena bezpečnost
silničního provozu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva
dopravy do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího
po doručení rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá podání
rozkladu odkladný účinek.
V Praze 26. září 2019
- otisk úředního razítka Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací
Rozdělovník
Účastníci řízení (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):
- EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1
obdrží prostřednictvím: SIGVIA CZ s.r.o., Hanácká 346/25, 620 00 Brno
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5
- obec Chýstovice, Chýstovice 41, 395 01 Pacov
- obec Košetice, Košetice 146, 394 22 Košetice
- obec Křelovice, Křelovice 67, 394 45 Křelovice
- obec Hojanovice , Hojanovice 50, 396 01 Humpolec
- obec Koberovice, Koberovice 42, 396 01 Humpolec
- obec Senožaty, Senožaty 166, 394 56 Senožaty
- obec Želiv, Želiv 320, 394 44 Želiv
- obec Hněvkovice, Hněvkovice 116, 582 94 Hněvkovice
- obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52, 582 92 Kamenná Lhota
- městys Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
- obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim
Dotčený orgán (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 64 Praha 5
Na vědomí (§ 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích):
- Ministerstvo vnitra, OBP
- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
- Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina
Ing. Václav Krumphanzl
- Ministerstvo dopravy, O120 – nadměrná přeprava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – správce mýtného systému Ministerstvo dopravy ČR
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