
  

 

 

 
 
 
 

Č. j.: 355/2019-120-SSU/8 
 

 
 

ROZ HOD NUT Í  
 

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 ČNES dopravní stavby, a.s., IČO 47781734, se sídlem  
Milady Horákové 2764, 272 02 Kladno (dále jen „žadatel“), zastoupené společností PROZNAK 
Praha, s.r.o., IČO 27166392, se sídlem Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4, ze dne 14. 5. 2019, se   
I.   p o v o l u j e  částečná uzavírka dálnice D4 v souvislosti s akcí „Dálnice D4 – Klínec – Řitka“, 

v rozsahu: 

a) část levého a pravého pásu dálnice (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 1): 
1. km 14,790–9,285 vlevo; 15. 6. 2019, 13:00 hod.–16. 6. 2019, 14:00 hod. a 17. 6. 2019, 

10:00–14:00 hod.; provoz ve směru na Prahu bude veden v jednom jízdním pruhu, 
2. km 8,985–14,820 vpravo; 15. 6. 2019, 13:00 hod.–17. 6. 2019, 13:00 hod.; provoz  

ve směru na Příbram bude veden v jednom jízdním pruhu, 

b) pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 14,710–9,285 
vč. nájezdové větve MÚK Řitka (EXIT 14) vlevo; 17. 6. 2019, 14:00 hod.–11. 7. 2019, 
10:00 hod. (etapa 1 – oprava vozovky); provoz bude veden v režimu 1/1+2 a po objízdné 
trase, 

c) část levého pásu dálnice (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 2) – km 14,710–
9,285; 11. 7. 2019, 10:00–16:00 hod.; provoz ve směru na Prahu bude veden ve dvou 
jízdních pruzích v režimu 1/1+2, 

d) levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v km 14,710–9,285 vlevo; 11. 7. 2019, 
16:00 hod.–14. 8. 2019, 18:30 hod. (etapa 2 – oprava vozovky); provoz bude veden 
v režimu 1/1+2, 

e) část levého pásu dálnice (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 3) – km 14,710–
9,285; 14. 8. 2019, 18:30–24:00 hod.; provoz ve směru na Prahu bude veden ve dvou 
jízdních pruzích v režimu 1/1+2, 

f) levý pás dálnice v km 14,000–9,285 vč. nájezdové větve MÚK Řitka (EXIT 14) vlevo; 
15. 8. 2019, 00:00 hod.–18. 8. 2019, 08:00 hod. (etapa 3 – oprava vozovky); provoz bude 
veden v režimu 0/1+2 a po objízdné trase, 
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g) část levého pásu dálnice (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 4) – km 14,710–
9,285; 18. 8. 2019, 08:00–14:00 hod.; provoz ve směru na Prahu bude veden ve dvou 
jízdních pruzích v režimu 1/1+2, 

h) pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 14,710–9,285 
vč. nájezdové větve MÚK Řitka (EXIT 14) vlevo; 18. 8. 2019, 14:00 hod.–22. 8. 2019, 
10:00 hod. (etapa 4 – oprava vozovky); provoz bude veden v režimu 1/1+2 a po objízdné 
trase, 

i) část levého pásu dálnice (realizace přechodné úpravy provozu pro etapu 5) – km 14,710–
9,285; 22. 8. 2019, 10:00–16:00 hod.; provoz ve směru na Prahu bude veden ve dvou 
jízdních pruzích v režimu 1/1+2, 

j) levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu v km 14,710–9,285 vlevo; 22. 8. 2019, 
16:00 hod.–24. 8. 2019, 13:00 hod. (etapa 5 – oprava vozovky); provoz bude veden 
v režimu 1/1+2, 

k) část levého a pravého pásu dálnice (demontáž přechodné úpravy provozu etapy 5): 
1.  km 14,790–9,285 vlevo; 24. 8. 2019, 13:00 hod.–25. 8. 2019, 14:00 hod. a 26. 8. 2019,      
     10:00–14:00 hod.; provoz ve směru na Prahu bude veden v jednom jízdním pruhu, 
2. km 8,985–14,820 vpravo; 24. 8. 2019, 13:00 hod.–26. 8. 2019, 13:00 hod.; provoz  
     ve směru na Příbram bude veden v jednom jízdním pruhu, 

l) část levého jízdního pruhu, pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice v km 13,910–10,900 
vlevo; 27.–29. 8. 2019, uzavírky budou prováděny operativně vždy v časovém úseku 
10:00–14:00 hod. (etapa 6 – dokončovací práce); provoz bude veden v režimu 1/2. 

II. n a ř i z u j e  objížďka za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Řitka (EXIT 14) vlevo 
v návaznosti na uzavírky uvedené v bodě I písm. b), f) a h) výroku tohoto rozhodnutí, 
s následující trasou – silnice III/1024 (Čisovice) – silnice III/1025 (Čisovice, Mníšek pod Brdy) 
– MÚK Mníšek pod Brdy (EXIT 18) – dálnice D4 (směr Praha). 

Stanovené podmínky: 
1. Autobusová zastávka „Řitka, hl. silnice“ (směr Praha) bude po dobu trvání uzavírky dle 

písm. b) přemístěna na silnici III/0042 (km 3,840 vlevo). 

2. Autobusová zastávka „Líšnice, hl. silnice“ (směr Praha) bude po dobu trvání uzavírky dle 
písm. b) přemístěna v rámci podetapy 1 do km 12,610 vlevo, a to v závislosti na postupu 
prací. Žadatel zajistí, aby byl dopravce o uvedeném přemístění vyrozuměn v dostatečném 
předstihu s ohledem na postup plánovaných prací.   

3. Před zahájením uzavírky dle písm. f) budou do obou jízdních pruhů před začátkem 
pracovního místa v km 13,910 vlevo umístěny hromady sypkého materiálu tak, aby 
pracovníci stavby byli chráněni při případném vjetí vozidla na staveniště.  

4. Uzavírka nesmí být zahájena za povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo 
přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).  

5. Dopravní značení uzavírky a objížďky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích vydaných: 

a) Ministerstvem dopravy pod č. j. 154/2019-120-RD/4 dne 6. 6. 2019, 
b) Krajským úřadem Středočeského kraje pod č. j. 063946/2019/KUSK-DOP/Bry  

dne 27. 5. 2019, 
c) Městským úřadem Černošice pod č. j. MUCE35331/2019-OSU dne 30. 5. 2019, 

přičemž budou dodrženy v nich stanovené podmínky. 
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6. Za organizování a zabezpečení akce je odpovědnou osobou: 

• za zhotovení prováděných prací: ČNES dopravní stavby, a.s., IČO 47781734,  
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 02 Kladno; kontaktní osoba: Jan Opata,  
tel. 606 675 691, 

• za dopravní značení: PROZNAK Praha, s.r.o., IČO 27166392, se sídlem  
Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4: Ing. Luka Lenhardt, tel. 775 215 218. 

7. 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.  

8. 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). 

9. Doba uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím 
pracovních sil a mechanizace. Termín ukončení uzavírky je závazný.   

O d ů v o d n ě n í 

Žadatel předložil prostřednictvím zmocněného zástupce zdejšímu úřadu dne 14. 5. 2019 
žádost o povolení částečné uzavírky dálnice D4 z důvodu realizace stavební akce „Dálnice D4 – 
Klínec – Řitka“. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Důvodem uzavírky je provedení 
opravy vozovky ve výše uvedených úsecích.  

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 jen „ŘSD ČR“), dále správcem pozemních komunikací, na kterých byla 
nařízena objížďka, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, obcemi, na jejichž 
zastavěném území byla nařízena objížďka, Mníškem pod Brdy a Čišovicemi a Policií ČR, jakožto 
dotčeným orgánem. Přechodná úprava provozu na dálnici D4 byla stanovena opatřením obecné 
povahy č. j. 154/2019-120-RD/4 dne 6. 6. 2019.   

Ministerstvo dopravy posoudilo předloženou žádost doloženou příslušnými podklady  
a dospělo k závěru, že požadovanou uzavírku dálnice D4 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. 

P o u č e n í 

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 13. června 2019 
 

                                                     - otisk úředního razítka - 
Ing. Václav Krumphanzl v. r. 
ředitel 
Odbor pozemních komunikací 
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Rozdělovník  
Účastníci řízení (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích): 
-    ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 272 02 Kladno 
     obdrží prostřednictvím: PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4 
-    Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
-    Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 05 Praha 5 
-    obec Čisovice, Čisovice 4, 252 04 Čisovice 
-    město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

Dotčené orgány (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích): 
-    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 
-    Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 
-    Ministerstvo dopravy, O120 – nadměrná přeprava 
-    Ředitelství silnic a dálnic ČR – správce mýtného systému 
-    ROPID, p. o. 
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