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Krajský ůřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silničnísprávní ůřad
dle ust. § 40 odst, 3 písm, d) a odst. 7 zákona č, 1311997 Sb., o pozemnich komunikacích, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích"), obdžel dne 06,05,2022 žádast
Policie Ceské republiky, Policejni prezidium Ceské republiky, Reditelství služby
Ceské republiky
dopravní policie, Strqnická 27 , 170 89 Praha 7, o povolení zvláštníhoužívánísilnic l., ll. a lll. třídy na
území Středočeského kraje pro účelypreventivního projektu ,,Kolama dolů - učme se přežít". Dnem
podání návrhu bylo zahájeno řízeni o povolení zvláštního užívání,

-

Zvláštní užívánípozemních komunikacích je na územni §tředočeského kraje navženo po níže

8.

uvedených silnicích a termínech,
Ětapa proběhne 29. června2022se startem v 13:00 hodin - Mníšek pod Brdy, ul. Pražská, si]nice ll/116
směr do obce Nová Ves po Pleší,- Nová Ves pod Pleší,- Nový Knín, - v Novém Kníně se odbočíze
silnice lll116 na silnici ll/114, ve směru do obce Korkyně, - v obci Korkyně se odbočíze silnice lll114 na
silnici lll102, ve směru do obce Chotilsko - přechází doprovod ze silnice [l1a2 na silnici lll1 14, přes v, n.
Slapy a - v k. o. Neveklov, se odbočuje ze silnice lll114 na silnici ll/105, - prujezd obcí Křečovice silnice
ll/105 ve směru na §edlčany, - ze silnice ll/105 na silnici ll/119 ve směru na - průjezd obcí Nalžovice, průjezd přes Cholínský most, - prujezd obcí Drhovy silnice ll/'l19, ve směru Dobříš, - na hraniciměsta
Dobříš, bude odbočení ve směru do obce Oboňště,- prujezd obcí Oboňště ve směru do obce Dlouhá
Lhota,- v obci Dlouhá Lhota, budeme odbočovat do cílového místa letiště Příbram (polygon MaxCars) s
předpokládaným příjezdem v 15:00 hodin.
§ouhlas se zvláštnímuživánim v souladu s ust § 25 odst 1 zákona o pozemních komunikacích vydalo
Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia Českérepubliky 01.04.2022 pod č. j.: PPR-22602lCJ-2022-9g0440.
Neboť byl zdejší Odbor dopravy pověřen Ministerstvem dopravy ČR r proleOnání zvlášního uživání
na územíStředočeského knje, oznamuje v souladu s § 47 odst, 'l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), účastníkůmřízení a dotčeným orgánům
zahájení řízení o povolení zvláštního užívánishora uvedených silnic l., ll. a lll. třídy formou pořádáni
sportovní akce g. ročníkNa kole dětem.

Účastníciřízenítj. Krajská správa a údžbasilnic Středočeského kraje a Ředitelstvi silnic a dálnic
a dotčenéorgány mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit ve lhůtě do27.05.2022.

ČR

Odbor dopravy žádá silničnísprávní úřady ve věcech silnic ll. a lll. třídy, aby mu zejména sdělily, zda
v navrhovaném termínu je na trase závodu povolena uzavírka a kudy je vedena objízdná trasa.
Účastníkůmsprávního řízeníse oznamujeme, že ve správním řízeníve výše'uvedenévěci bude dne
30.05.2022 zdejším silničnímsprávním úřadem ukončeno shromažďování podkladů pro vydání
rozhodnuti. Podle § 36 odst. 3 správního Édu, maji účastnici řízeni možnost se před vydánim
rozhodnuti vyjádňt k jeho podkladům,
Účastnici řízeni mohou nahlížetdo podkladů rozhodnutí v kanceláň č. 2068, Odboru dopravy Kralského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin,
a vjiných pracovních dnech, kdyje vhodné se předem telefonicky $el. 257 280 488) dohodnout.
Nechát-li se některý z účastníků
řízenízastupovat, předloží jeho zástupce před nahlíženímdo spisu
písemnou plnou moc, opravňujicí ho k takovému postupu.
Zborovská
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, 150 21 Praha 5, lel,:257 280 488, tatl.:257 280 619, skobisova@kr-s,cz, www.kr€tredocesky.cz
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účastníciřízení
Polície Českérepubliky, Ředítelství služby dopravní policie, Stroinícká 27, 170 89 Praha 7,
lDDS:gs9ai55
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, Zbomvská 11, 150 21 Praha 5, IDDS:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci čp. 56, 145 00 Praha 4
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Nusle, IDDS:

4q4hz

Dotčenéorgány
Policejní prezidium Českérepubliky, Ředitelství služby dopravní policie, lD DS: gs9ai55
lv|ěstský úřad Mníšekpod Brdy, odbor dopravy, Dobříšská 56,25210 Mníšek pod Brdy, IDDS:
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Obecní úřad Nová Ves pod Pleší,Masarykova třida 90, 26204 Nová ves pod Pleši, IDDS:
8hubgzm
Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1,26203 Noyý Knín, IDDS: xqjbgzr
Obecníúřad Korkyně, Korlryně 30,26206 Korkyně, IDDS:ig7b4p3
Obecní úřad Chotilsko, Chotilsko 7,26203 Chotilsko, IDDS: 42saka5
Obecní úřad Slapy, Slapy 72, 252 08 Slapy, IDDS: 7krb66j
Městský úřad Neveklov, Náměsti Jana Hefrnana 80, 257 56 Neveklov, lD DS: mssbcgw
Obecní úřad Křečovice, Křečovice 9, 257 56 Neveklov, lDD§: hspajnk
Městský úřad Sedlčany, náměstí T, G, Masaryka32,264 80 Sedlčany, lD DS: frsbn7e
Obecní úřad Nalžovice, Chlum 21,262 93 Nalžovice, lDD§:vq4ajpw
Obecní úřad Drhovy, Drhovy 65, 263 01 Dobřiš, IDDS: w6xaqn2
Městský riřad Dobříš, Mírovénáměsti 119,263 01 Dobříš, lD DS: pnxbx8u
Obecní úřad Obofiště, Oboňště 100,26212 Oboňště, IDDS: pz5bgrd
Obecní úřad Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota, IDDS: gnyanpg
Městský úřad Příbram, TyĚova 108, 261 19 Příbnam, lDD§: 2ebbrqu
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Krajské ředitelství policie Středočeskéhokraje, ÚO Příbrama, dopravní inspeKoá, , IDDS:
2dtai5u

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, , lD datové schránky: 2dtaiSu
Krajské ředitelství policie Středočeského t<r4e, ÚO Nymburt, Dl, Boleslavská 1813/13, 28829
Nymburk, lD DS: 2dtai5u
Krajské ředitelstvi policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov - VýCHOD, lD DS: 2dtaiSu
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