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R O Z H O D N U T Í 

 
Městský úřad Beroun odbor dopravy a správních agend obdržel dne 27.2.2020 žádost od SYNER 
s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 48292516, v zastoupení PROZNAK Praha, 
s.r.o., Pikovická 244, 147 00 Praha 4, IČ: 27166392, (dále jen „žadatel“) o povolení úplné 
uzavírky a nařízení objížďky silnice III/10120 v k.ú. Vysoký Újezd,  v km staničení 3,760 – 
4,030, doplněné dne 5.3.2020 o povolení zvláštního užívání, z důvodu stavby kanalizace 
dešťové, splaškové, vodovodu, plynovodu a rekonstrukce silnice.   
 
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend jako silniční správní úřad obce s 
rozšířenou působností podle § 40 odst. 4  písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  dále jen „zákon o pozemních komunikacích“  
příslušný rozhodovat ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací 
s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, 
  

p o v o l u j e  
 

I.  Podle § 25 odst. 6 písm. c  bod 2 a 3)  zákona o pozemních komunikacích  a § 40 vyhlášky č.  
    104/1997  Sb., ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen „prováděcí vyhláška“) zvláštní užívání  
    silnice III/10120 v k.ú. Vysoký Újezd,  v km staničení 3,760 – 4,030,  z důvodu stavby  
    kanalizace  dešťové, splaškové, vodovodu, plynovodu a rekonstrukce silnice.   
  
II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky povoluje v tomto úseku  
    i úplnou uzavírku  silnice  a  nařizuje objížďku, za těchto podmínek: 
 
1.   Odpovědný pracovník : Tomáš Stehlík, stavbyvedoucí,  tel. 731796778. 
2    Práce budou provedeny v době od 1.4.2020 do 30.6.2020.  
3.   Objízdné trasy: I. vede od uzavírky  silnice III/10120 ve  Vysokém Újezdu po této silnici do  
      křižovatky se silnicí III/10125, dále vlevo po této silnici do křižovatky se  silnicí III/11610 v obci 
      Kozolupy, dále  vlevo po této silnici do křižovatky se silnicí III/1157 u obce Trněný Újezd, dále  
      vlevo po této  silnici  do křižovatky  se   silnicí III/10122 a dále vlevo po této silnici do křižovatky  
      se  silnicí III/10120 v obci Kuchař a dále po této silnici k uzavírce. 
      II. vede od křižovatky silnic III/10120 a III/10125 ve Vysokém Újezdu, po silnici III/10125 přes  
      obec Mezouň  do křižovatky se silnicí III/10123, dále  vpravo po této silnici do křižovatky se  
      silnicí II/101 v obci Tachlovice, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí III/10122 do  
      obce Kuchař do křižovatky se silnicí III/10120. 
4.   Autobusová doprava:    
 

 

 



 

 

        TRASA 

Směr Beroun/Loděnice (spoje jedoucí přes Vysoký Újezd) 

Do zastávky „Mořina, Trněný Újezd, rozc.I“ beze změny – přímo silnice III/11610 – vlevo silnice III/11610 – 
vpravo silnice III/10125 – v rozšíření komunikace v prostoru AO Vysoký Újezd vlevo zpět silnice 
III/10125 a dále po pravidelné trase  
 

Směr Beroun (vybraný spoj – odjezd Mořina, OÚ cca 8:00) 

Do zastávky „Vysoký Újezd, Kuchař“ beze změny – přímo silnice III/10122  přímo silnice III/10122 – v obci 
Tachlovice vlevo silnice III/10123 – vlevo silnice 10125 a dále po pravidelné trase 
 

Směr Mořina (spoje jsoucí přes zastávky Vysoký Újezd) 

do zastávky „Vysoký Újezd“ po pravidelné trase – vlevo AO Vysoký Újezd – přímo silnice III/10125 – vlevo 
silnice III/11610 – vpravo silnice III/11610 a dále beze změny  
 

Směr Mořina (vybraný spoj – odjezd Vysoký Újezd směr Mořina cca 10:45) 

do zastávky „Vysoký Újezd“ po pravidelné trase přímo silnice III/10125 – vpravo silnice III/10123 – v obci 
Tachlovice vpravo silnice III/10122 – v Kuchaří přímo silnice III/10122 a dále po stávající trase 

ZASTÁVKY 
 

Zastávky „Mořina, Trněný Újezd“ a „Vysoký Újezd, Kuchař“ obsluhuje pouze pár vybraných spojů v dopoledním období.  
Všechny ostatní spoje jedou přes zastávku „Mořina, Trněný Újezd, rozc.I“. 
 

5.   Uzavírka silnice bude realizována  v místě zakresleném na  přiloženém situačním plánku, který  
      je nedílnou součástí   rozhodnutí. 
6.   Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu materiálem nebo stavebními 
      stroji,  nebo k znečišťování přilehlých komunikací. 
7.   Při zvláštním užívání silnice bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich poškození včetně jejích 
      součástí a příslušenství.       
8.   Dopravní opatření :  dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením  přechodné 
      úpravy provozu na  pozemních komunikacích Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a  
      správních agend  dne 25.3.2020, pod č.j.: MBE/13738/2020/DOPR-MiJ a  se souhlasem  
      Městského úřadu Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy  komunikací   
      vydaným dne  5.3.2020, podle předloženého  DIO.     
9.   Žadatel zhotovitel je povinen po celou dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým    
      nemovitostem. 
10. Při stavbě budou dodrženy podmínky  stanovené  ve vyjádření KSUS Středočeského kraje, p.o.    
      ze  dne 8.12.2004 č.j. 13865/04/200/3649/250, 9.12.2004  č.j.13714/04/200/3520/250/257,  
      7.4.2005 č.j. 4337/05/200/1940/250, 8.6.2005 č.j. 7520/05/200/3743/250, 7.9.2005  
      č.j.11168/05/200/6024/250, 5.10.2005 č.j. 13230/200/7397/250, 31.10.2005 č.j.  
      13230/05/200/7397/250 a 20.3.2020 č.j. 1724/20/KSUS/KLT/BALE.  
11. Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení a  
      bude o tom informovat účastníky řízení, dotčené orgány, IZS a dopravce, kterým byla uzavírka   
      tímto  rozhodnutím oznámena, podle níže uvedených adres.   
12. Při ukončení stavby vyzve žadatel pracovníka KSUS k převzetí opravené silnice. 
13. Toto rozhodnutí bude  na  požádání kontrolních  orgánů, Policie ČR a  zaměstnanců  
      Městského úřadu Beroun  provádějící státní dozor, předloženo oprávněnou   osobou za  
      zhotovitele  v místě stavby. 
 

účastníci řízení : 
-  SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 48292516. 
-  Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje,  p. o., Zborovská 11,  150 21 Praha 5, IČ: 00066001. 
-  Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd, IČ: 00234010. 
-  Obec Mořina, Mořina 81, 267 17 Mořina, IČ: 00509761. 
 
 
 

  



 

 

-  Obec Mezouň, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233587. 
-  Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice, IČ: 00233871 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Dne 5.3.2020 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend  žádost o 
povolení, uzavírky a objížďky silnice III/10120 v k.ú. Vysoký Újezd,  v km staničení 3,760 – 4,030, 
doplněné dne 5.3.2020 o povolení zvláštního užívání, z důvodu stavby kanalizace dešťové, 
splaškové, vodovodu, plynovodu a rekonstrukce silnice,  v době od 1.4.2020 do 30.6.2020.  
 

Spolu s žádostí žadatel doložil zákres místa uzavírky, objížďky a dopravního značení do mapy 
stažené z internetu, harmonogram prací, vyjádření KSUS ze dne 19.2.2020, DIO odsouhlasené 
stanoviskem  Policie ČR, DI Beroun ze dne 26.2.2020 pod č.j.: KRPS-53846-1/čj-20120-010206 a 
plnou moc k zastupování  zhotovitele. 
 

Správní orgán dne 9.3.2020 oznámil všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a 
dopravcům zahájení správního řízení, vyrozuměl je o možnosti nahlédnout do spisu a pozval na 
projednání této uzavírky a objížďky na 19.3.2020 od 09:00 hod. Dne 16.3.2020 bylo jednání 
odvoláno z důvodu ochrany před nákazou koronaviru. 
Žadatel dále k žádosti doložil souhlas  Městského úřadu Černošice, OSU - oddělení dopravy a 
správy komunikací, s objízdnou trasou přes území ORP Černošice, ze dne 5.3.2020, žádost o 
povolení zvláštního užívání silnice, Dopravní opatření č. 054/2020 od ROPID ze dne 16.3.2020, 
vyjádření  KSUS Středočeského kraje, p.o. ze  dne 8.12.2004 č.j. 13865/04/200/3649/250, 
9.12.2004  č.j.13714/04/200/3520/250/257,  7.4.2005 č.j. 4337/05/200/1940/250, 8.6.2005 č.j. 
7520/05/200/3743/250, 7.9.2005      č.j.11168/05/200/6024/250, 5.10.2005 č.j. 13230/200/7397/250 
a 31.10.2005 č.j. 13230/05/200/7397/250, 20.3.2020 č.j. 1724/20/KSUS/KLT/BALE, stavební 
povolení vydané Městským úřadem Beroun, odborem dopravy ze dne 19.2.2007, č.j. 
2907/2006/DOPR-GV, odborem výstavby ze dne 3.1.2007 pod č.j.8898/2006/VÝST-Čp, odborem 
životního prostředí ze dne 10.11.2006, pod č.j.6432/2006/ŽP-VOD/Li a ze dne 19.1.2007 pod č.j. 
7191/2006/ŽP-VOD/Li.  
 

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení Stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních 
agend dne 25.3.2020, pod čj. MBE/13738/2020/DOPR-MiJ, se souhlasem Městského úřadu 
Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací ze dne 5.3.2020 pod č.j. 
MUCE 33475/2019 OSU,  rozhodl správní orgán jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.    
 

P o u č e n í :  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského 
úřadu  Beroun, odboru dopravy a správních agend.  
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objížďce nemá podle § 24   odst. 4)  zákona  o  pozemních 
komunikacích  odkladný účinek.  
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení:             otisk úředního razítka                  Ing. Albert Červenka v.r.  
Jiří Havel                                                                                           vedoucí odboru dopravy  
                                                                                                           a správních agend 
 
 
 
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon   č. 
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  ve výši 500,-Kč a byl zaplacen 
převodem na účet  Města Beroun dne 6.3.2020,  variabilní symbol 9031007213. 
 

 
 



 

 

Obdrží : účastníci řízení : 
-  SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 48292516, v zastoupení  
   PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244, 147 00 Praha 4, IČ: 27166392. 
-  Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11,  150 21 Praha 5, IČ: 00066001.    
-  Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd, IČ: 00234010. 
-  Obec Mořina, Mořina 81, 267 17 Mořina, IČ: 00509761. 
-  Obec Mezouň, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233587. 
-  Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice, IČ: 00233871. 
 

Dotčené orgány: 
-   Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50  Beroun - Město, IČ: 75151481.  
-   Policie ČR, DI Praha venkov – západ, Zborovská 13, 150 00 Praha 5, IČ: 75151481. 
-   Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací,  
    pracoviště Podskalská 19, 120  00 Praha 2, IČ:  00241121, ID schránky u46bwy4.   
-   Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy,  Zborovská 11,  150 21  Praha 5, IČ:  
    70891095. 
 

Na vědomí: 
 -  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258,  
   266 01 Beroun 2, IČ: 70885371. 
- JESSENIA a.s., Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní   
   služby,   Profesora Veselého  493, 266 01  Beroun 3. 
-  Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01  
   Kladno, IČ: 75030926, stanoviště  Beroun, Profesora Veselého  641, 266 56 Beroun. 
-  ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886. 
-  ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, IČ: 60437359. 
-  SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ: 48292516. 
-  Obecní úřad Lužce, Lužce 31, 267 18 Karlštejn, IČ: 00509736. 
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