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R O Z H O D N U T Í 

 

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, vyhovuje žádosti  STRABAG RAIL, a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí 
nad Labem, IČ: 25429949, v zastoupení ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991, Lidická 7, 273 51 Unhošť, (dále 
jen „žadatel“) ze dne 4.3.2020, o povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky silnice III/11612, ul. 
Karlštejnská v obci Loděnice, z důvodu  opravy přejezdových částí železničního přejezdu P 2211 a 
 
-   podle § 24 zákona  o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,  ve znění pozdějších  
    předpisů, kterou se  zákon o   pozemních komunikacích provádí,  

 
p o v o l u j e    ú p l n o u     u z a v í r k u 

 

silnice III/11612, ul. Karlštejnská v obci Loděnice, z důvodu opravy přejezdových částí železničního přejezdu 
P 2211 a 

n a ř i z u j e   o b j í ž ď k u 

po silnicích II/605, III/10124,  III/11526, III/10125, III/11610, III/11611  za těchto podmínek : 

1.  Odpovědná  osoba: pan Patrik Falis – stavbyvedoucí, tel. 725742332. 
2.  Termín úplné uzavírky silnice a nařízené objížďky: od 08:00 hod. dne  3.4.2019 do 18.00 hod.     
     dne  6.4.2019. 
3.  Důvod uzavírky:  oprava přejezdových částí železničního přejezdu P 2211 v obci Loděnice.  
4.  Vedení objížďky: objížďka povede od uzavírky silnice III/11612  do křižovatky  se silnicí II/605, dále vpravo 
     po této silnici do křižovatky se silnicí  III/10124, dále po této silnici  do křižovatky se  silnicí III/10126 v obci 
     Krahulov, dále po této silnici do křižovatky se silnicí III/10125 v obci Mezouň, dále  vpravo   po této silnici 
     přes obce Vysoký Újezd a Lužce, do křižovatky se silnicí III/11610 v obci Kozolupy, dále vpravo po této  
     silnici do  křižovatky se silnicí III/11611 v obci   Bubovice, dále vpravo po této silnici do křižovatky se silnicí    
     III/11612  a dále vlevo po této silnici k uzavírce. 
     Objížďka je  obousměrná a je zakreslena v schématickém plánku DO  – celková situace, který je nedílnou  
     součástí rozhodnutí. 
5.  Délka uzavírky :  cca 300 metrů. 
6.  Délka objížďky :  cca  17000 metrů. 
7.  Pravidelná linková doprava:   
 

     TRASA 
 

Směr Beroun/Loděnice 
Do zastávky „Bubovice“ beze změny – přímo silnice III/11610 – vlevo silnice III/11610 – vpravo silnice II/116  
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– vpravo silnice III/1169 – vpravo silnice II/605 – v obci Loděnice Plzeňská – vybrané spoje výstup – 
přímo Plzeňská – vlevo Husovo náměstí – vpravo Plzeňská a dále po pravidelné trase  
 

Směr Mořina 

Do zastávky „Loděnice, Jánská, II “ po pravidelné trase – přímo Plzeňská Plzeňská – vlevo Husovo náměstí 
– vpravo Plzeňská – vlevo silnice II1169 – vlevo silnice II/116 – vlevo silnice III/11610 – vpravo silnice 
III/11610 a dále beze změny po stávajících výlukových trasách  
 
ZASTÁVKY 
 

Ruší se: 

„Bubovice, Višňovka“:  směr Loděnice 

 

Přemisťují se: 

„Loděnice“:  - výstupní do pravidelní nástupní zastávky 
 - nástupní do pravidelní výstupní zastávky 
 
Spoje jedoucí z/do Berouna budou zastavovat v zastávce Loděnice na obou stranách ulice Plzeňské 
 
Sled zastávek: Mořinka… Bubovice – Loděnice (výstup) – Loděnice – Loděnice, Jánská,II … Beroun 

 
Směr Beroun/Loděnice 

Do zastávky „Bubovice“ beze změny – přímo silnice III/11610 – vlevo silnice III/11610 – vpravo silnice II/116 
– vpravo silnice III/1169 – vpravo silnice II/605 – v obci Loděnice Plzeňská – vybrané spoje výstup – 
přímo Plzeňská – vlevo Husovo náměstí – vpravo Plzeňská a dále po pravidelné trase  
 
Směr Mořina 

Do zastávky „Loděnice, Jánská, II “ po pravidelné trase – přímo Plzeňská Plzeňská – vlevo Husovo náměstí 
– vpravo Plzeňská – vlevo silnice II1169 – vlevo silnice II/116 – vlevo silnice III/11610 – vpravo silnice 
III/11610 a dále beze změny po stávajících výlukových trasách  
 
ZASTÁVKY 
 

Ruší se: 

„Bubovice, Višňovka“:  směr Loděnice 
 

Přemisťují se: 

„Loděnice“:  - výstupní do pravidelní nástupní zastávky 
 - nástupní do pravidelní výstupní zastávky 
 
Spoje jedoucí z/do Berouna budou zastavovat v zastávce Loděnice na obou stranách ulice Plzeňské 
 
Sled zastávek: Mořinka… Bubovice – Loděnice (výstup) – Loděnice – Loděnice, Jánská,II … Beroun 
 
8.  Žadatel zhotovitel je povinen po celou dobu uzavírky silnice zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem a 

     nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců.       

9. Dopravní opatření :  dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné  úpravy 
     provozu na  pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend Městského  úřadu Beroun,   
     ze dne 25.3.2020, pod č.j.: MBE/19099/2020/DOPR-MiJ. 
 

Účastníci řízení: 
-  STRABAG RAIL, a.s., Železničářská  1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25429949. 
 



 

 

Č.j.: MBE/15368/2020/DOPR-KuK        

 
-  Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001. 
-  Obec Loděnice, Husovo náměstí 4, 267 v12 Loděnice, IČ: 00233510. 
-  Obec Nučice, Kuberova 31, 252 16  Nučice, IČ: 00233668. 
-  Obec Mezouň, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233587. 
-  Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd, IČ: 00234010. 
-  Obec Bubovice, Bubovice 27, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233161. 

 
 

O d ů v o d n ě n í  

 

Dne 4.3.2020 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend žádost o svolání 
jednání k povolení úplné uzavírky a nařízení objížďky silnice III/11612, ul. Karlštejnská v obci Loděnice, 
z důvodu opravy přejezdových částí železničního přejezdu P 2211 ve dnech 3.4.2020 až 6.4.2020 a k žádosti 
doložil návrh objízdné trasy a  plnou moc pro Martina Frolíka a Michala Gregora z ADSUM spol. s r.o.,  
k zastupování  zhotovitele. 
Správní orgán ve věci dne 5.3.2020 oznámil všem známým účastníkům, dotčeným orgánům a dopravcům 
zahájení správního řízení, vyzval je k uplatnění námitek a nahlédnutí do spisu a pozval je k ústnímu jednání 
dne 17.3.2020 od 09:35 hodin. 
Vzhledem k opatřením v rámci ochrany před nákazou koronaviru bylo jednání dne 16.3.2020 zrušeno.  
 
Žadatel následně k žádosti doložil  návrh  dopravně inženýrského opatření uzavírky a objížďky odsouhlasený 
Policií ČR, DI Beroun ze dne 24.3.2020 pod č.j.:KRPS-75129-1/ČJ-2020-010206, souhlas KSUS 
Středočeského kraje, p.o., s uzavírkou a objížďkou, ze dne 18.3.2020  č.j. 1/20/KSUS/KLT/BALE,  Dopravní 
opatření od ROPID č. 053/2020, souhlas obce Bubovice dotčené objížďkou  (ostatní dotčené obce byly o 
uzavírce a objížďce vyrozuměny doručením oznámení o zahájení správního řízení), souhlas Městského 
úřadu Černošice, OSÚ oddělení dopravy a správy komunikací, pracoviště Podskalská 19, 182 25 Praha 2, ze   
dne 20.3.2020 pod č.j. MUCE 20462/2020 OSU, s vedením  objízdné trasy po silnicích III/10126, III/10124 a  
II/605 ve správě ORP Černošice a souhlas s vydáním stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích  Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend i na tyto silnice ve správě 
ORP Černošice. 
 
Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích  odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun ze dne 25.3.2020 
pod č.j.: MBE/19099/2020/DOPR-MiJ.,  bylo rozhodnuto jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 
 
P o u č e n í :   Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, 
odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.  
Odvolání proti  rozhodnutí  o uzavírce a objížďce nemá, podle § 24 odst. 4)  zákona  o  pozemních 
komunikacích, odkladný účinek.  
 

  
 

Za správnost  podpisu:                   otisk úředního razítka                           Ing. Albert Červenka v.r. 
Jiří Havel                                                                                                      vedoucí odboru dopravy 
                                                                                                                     a správních agend 

 
Správní poplatek podle zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Doručí se účastníkům řízení: 
-  STRABAG RAIL, a.s., Železničářská  1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25429949,  v zastoupení   
   ADSUM spol. s r.o.  Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991. 
-  Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001. 
-  Obec Loděnice, Husovo náměstí 4, 267 v12 Loděnice, IČ: 00233510. 
-  Obec Nučice, Kuberova 31, 252 16  Nučice, IČ: 00233668. 
-  Obec Mezouň, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233587. 
-  Obec Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 113, 267 16 Vysoký Újezd, IČ: 00234010. 
-  Obec Bubovice, Bubovice 27, 267 18 Karlštejn, IČ: 00233161. 
 
 



 

 

Č.j.: MBE/15368/2020/DOPR-KuK        

 
Dotčené orgány:  
-  Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, IČ: 75151481. 
-  Policie ČR, Dopravní inspektorát, Praha venkov-západ, Zborovská 13, 150 00 Praha 5, IČ: 75151481.  
-  Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 
   120  00 Praha 2, IČ:  00241121.    
-  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. 
-  LB Cemix s.r.o., Karlštejnská 110, 267 12 Loděnice, IČ: 27994961. 
-  Obec Lužce, Lužce 31, 267 18 Karlštejn, IČ: 00509736. 
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