
 

Zborovská 11    150 21  Praha 5    tel.: 257 280 137    fax: 257 280 627   holubm@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

   

Praha: 15.06.2022 EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2 

14000 Praha 4 

IČ: 45274924 

Číslo jednací: 074817/2022/KUSK-DOP/HOL 

Spisová značka: SZ_067414/2022/KUSK 

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Michal Holub 

Značka: DOP/HOL 

 

                                            R O Z H O D N U T Í             

 
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 EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 14000 Praha 4,  

IČ: 45274924 (v zastoupení na základě plné moci ze dne 15.05.2022 společností SEDOZ DZ 

s.r.o, IČ: 24218537), podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,  

 

uzavírku silnice č. I/38, v km staničení cca 61,400 – 66,150, Velké Zboží – Chvalovice, 

okres Nymburk, z důvodu realizace stavby – I/38 Velké Zboží – Chvalovice 

mikrokoberec, v termínu od 30.06.2022 do 07.10.2022. 

 

Uzavřený úsek silnice č. I/38: v km staničení km cca v km staničení cca 61,400 – 66,150, 

délka cca 4750 m. 

 

Popis objízdných tras při uzavírce, práce budou probíhat po etapách : 

 

I. etapa, bude vytvořeno standardní pracovní zúžením vozovky na jeden jízdní pruh, 

provoz bude veden kyvadlově s řízením pracovníky žadatele – regulovčíky, 

 

II. etapa, III. etapa, IV. etapa, úrovňová křižovatka Chvalovice, zjednosměrnění 

pozemní komunikace - silnice č. II/503, objízdná trasa – Chvalovice – Kovanice – 

Nymburk –  silnice č. II/330 – Zvěřínek – Sadská – silnice č. II/611 – Kostelní Lhota – 

Písková Lhota, délka cca 19 km, 

 

V. etapa, VI. etapa, VII. etapa, provoz bude veden kyvadlově s řízením SSZ  - použití 

semaforové soupravy, která automaticky zajistí nastavení SSZ tak, aby pružně 

reagovalo a pokrývalo denní variace intenzity dopravy tzn., že bude automaticky 

upravovat signální plán SSZ tak, aby byla nastavena maximální propustnost ve směru 

převládající intenzity dopravy), v jednom jízdním pruhu silnice č. I/38 v minimální šíři 

3,00m. V době, kdy SSZ nebude schopno provoz řídit a dojde k vytvoření kolony, kdy 

vozidlo bude muset čekat více než 10 min., bude provoz řízen pracovníky žadatele až do 

doby odstranění problému, 

 

VIII. etapa, IX. etapa, větve mimoúrovňové křižovatky Velké Zboží, úplná uzavírka, 

objízdná trasa, obousměrně silnice č. II/331 – silnice č. II/330, délka cca 3,3 km, 

 

X. etapa, bude vytvořeno standardní pracovní zúžením vozovky na jeden jízdní pruh, 

provoz bude veden kyvadlově s řízením pracovníky žadatele – regulovčíky, 

 

XI. etapa, provoz bude veden kyvadlově s řízením SSZ  - použití semaforové soupravy, 

která automaticky zajistí nastavení SSZ tak, aby pružně reagovalo a pokrývalo denní 

variace intenzity dopravy tzn., že bude automaticky upravovat signální plán SSZ tak, 

aby byla nastavena maximální propustnost ve směru převládající intenzity dopravy), 

v jednom jízdním pruhu silnice č. I/38 v minimální šíři 3,00m. V době, kdy SSZ nebude 

schopno provoz řídit a dojde k vytvoření kolony, kdy vozidlo bude muset čekat více než 
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10 min., bude provoz řízen pracovníky žadatele až do doby odstranění problému. 

 

V době od 06:00  do 19:00 hodin, bude SSZ nahrazeno regulovčíky, kteří budou dopravu 

řídit pro zajištění větší kapacity zúžené komunikace. Pro řízení dopravy musí být řádně 

poučeni a proškoleni. V době řízení dopravy regulovčíky bude semaforová souprava– 

světelné signalizační zařízení (SSZ) vypnuto nebo otočeno a bude zakryto dopravní 

značení A10. 

 

Pokud SSZ nebude schopno provoz řídit a dojde k vytvoření kolony, kdy vozidlo bude 

muset čekat více než 10 min., bude provoz řízen pracovníky žadatele až do doby 

odstranění problému. 

 

Zastavování vozidel bude probíhat v souladu s ustanovení § 79 odst. (1) písm. c) zákona  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů - Zastavovat vozidla je oprávněn zaměstnanec vykonávající 

práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní 

komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený 

podle prováděcího právního předpisu. 

 

Termín uzavírky :  30.06.2022 – 07.10.2022 

 

     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 krajský úřadem (silnice I. třídy) případně 

městským úřadem (silnice II. třídy, III. třídy, místní komunikace a VPÚK). 

Stávající svislé dopravní značení nesmí být přelepeno, nýbrž zakryto, aby nedošlo 

k poškození reflexní folie. 

2. Žadatel zajistí pravidelnou každodenní kontrolu přechodného dopravního značení. 

3.    Při etapě V. – VII. a etapě XI. v době od 06:00  do 19:00 hodin, bude SSZ nahrazeno 

regulovčíky, kteří budou dopravu řídit pro zajištění větší kapacity zúžené 

komunikace. Pro řízení dopravy musí být řádně poučeni a proškoleni. V době řízení 

dopravy regulovčíky bude semaforová souprava– světelné signalizační zařízení 

(SSZ) vypnuto nebo otočeno a bude zakryto dopravní značení A10. 

4.     Žadatel zajistí použití SSZ, které automaticky zajistí nastavení SSZ tak, aby pružně 

reagovalo a pokrývalo denní variace intenzity dopravy tzn., že bude automaticky 

upravovat signální plán SSZ tak, aby byla nastavena maximální propustnost ve 

směru převládající intenzity dopravy. 

5.    Pokud SSZ nebude schopno provoz řídit a dojde k vytvoření kolony, kdy vozidlo 

bude muset čekat více než 10 min., bude provoz řízen pracovníky žadatele až do 

doby odstranění problému. 

6.    Zastavování vozidel bude probíhat v souladu s ustanovení § 79 odst. (1) písm. c) 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zastavovat vozidla je oprávněn 

zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a 

výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu. 

7.   Žadatel zajistí pravidelnou každodenní kontrolu přechodného dopravního značení. 

8. Náhrada případných škod vzniklých v rámci objízdné trasy, se uskuteční na náklady 

žadatele o uzavírku a objížďku (ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemních 

komunikacích). 

9. Budou provedena taková opatření, kterými bude zajištěna plynulost veřejné linkové 

dopravy. 

10. Termín uzavírky musí být dodržen, případně zkrácen na nezbytně nutnou dobu. 

11.  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. 

12. Odpovědná osoba za zabezpečení uzavírky – Jan Čermák, tel.č.: 731602476. 

13. 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 . 

14. Na začátku uzavírky bude umístěna informační tabule s uvedením dat  

o zahájení, ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce. 

15. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem.  

16. 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. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Dne 30.05.2022 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy,  

žádost společnosti EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 14000 Praha 4,  

IČ: 45274924 (v zastoupení na základě plné moci ze dne 15.05.2022 společností SEDOZ DZ 

s.r.o, IČ: 24218537), o povolení výše uvedené uzavírky. 

 

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení ve věci omezení obecného užívání uzavírkami  

a objížďkami ve smyslu ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. 

 

Dne 02.06.2022 bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení 

uzavírky (viz. příloha), dále bylo oznámeno, že ve správním řízení ve výše uvedené věci, bude 

dne 13.06.2022 zdejším silničním správním úřadem ukončeno shromažďování podkladů pro 

vydání rozhodnutí, a 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 se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha a Policie ČR, Krajské 

ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Nymburk dospěl k závěru,  

že realizace stavby a opravy silnice č. I/38 si vyžádá omezení provozu na této silnici, proto 

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Krajský úřad je si vědom, že jakékoliv zvolené řešení nikdy neuspokojí všechny.  

                                        

                                                                     P o u č e n í : 

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    

                                              
Rozdělovník: 

EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa 1581/2, 14000 Praha 4 – Michle (v zastoupení na základě plné moci 

společnost SEDOIZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, 18000 Praha 8) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Brankovická 337, 28000 Kolín V  

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská čp. 11, 15 21 Praha 5 – Smíchov 

Obec Kovanice, 28802 

Město Nymburk, 28802 

mailto:ndic@rsd.cz
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Obec Zvěřínek, 28913 

Město Sadská, 28912 

Obec Kostelní Lhota, 28912 

Obec Písková Lhota, 29001 

 

Městský úřad Nymburk, 28802 

Městský úřad Poděbrady, 29001 

Policie ČR, ÚO Nymburk DI, Nymburk 

 

Zdravotnická záchranná služba Stč. kraje 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha čp. 1970, 272 01 Kladno 

Regionální středisko vojenské dopravy, Hradec Králové 

JSDI 
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