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1. Identifikační údaje
1.1

Stavba

Název stavby:

I/18, Bohutín - Havírna, oprava povrchu

Katastrální území:

Bohutín, Vysoká Pec u Bohutína

Místo stavby:

silnice I/18 v km 7,865 – 9,528

Kraj:

Středočeský

1.2

Zhotovitel stavby

Název zhotovitele:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČ:

430 055 60

Zástupce ve věcech technických: Borek Růžek, mobil: 733 780 382
email: borek.ruzek@porr.cz

1.3

Zhotovitel dokumentace

Název společnosti:

HPN projekt s.r.o.

Adresa:

Obrataň 93, 394 12 Obrataň

IČ:

01512595

Zástupce ve věcech technických: Pavel Neckář, mobil: 720 699 496, email: neckar@hpnprojekt.cz
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2. Popis dopravně inženýrského opatření
Lokalita:
- Bohutín – Havírna silnice I/18 v km 7,865 – 9,528

Popis uzavírky:
Úplná uzavírka silnice I/18 v km 7,865 – 9,528 v úseku Bohutín – Havírna. Vozidlům stavby a
dopravní obsluhy obce Bohutín bude vjezd částečně umožněn, pokud to situace stavby dovolí. O vjezdu
do stavby bude rozhodovat stavbyvedoucí.
Dále bude realizována úplná uzavírka silnice I/18 v délce 100 m v prostoru stavby opěrné zdi
silnice I/18 od čp. 9 k čp. 39. Staničení 8,945 – 9,045 km, kde z šířkových důvodů nebude povolen
průjezd automobilům, pouze bude umožněn průchod po stávajícím chodníku, při zachování šířky
chodníku min. 1 m.
Vedení objízdné trasy pro vozidla do 7,5t:
Motoristé jedoucí z Příbrami budou vedeni z okružní křižovatky silnici I/18 x I/66 po silnici I/66
na křižovatku silnic I/66 x II/174, odtud dále po silnici II/174 přes Tochovice do Březnice na křižovatku
silnic I/19 x II/174. Odtud dále po silnici I/19 do Rožmitálu pod Třemšínem, kde se napojí na stávající
trasu.
Po dobu uzavírky bude omezen vjezd automobilům nad 7,5t mimo dopravní obsluhy na silnice
III/1911, III/1914 a místní komunikace v okolí obce Bohutín. Dále bude uvedené omezení užito na silnici
II/174 v úseku Březnice – Milín, rozc. (křižovatka I/66 x II/174).
Vedení objízdné trasy pro vozidla nad 7,5t:
Objízdná trasa z Příbrami po silnici I/66 je totožná jako pro vozidla do 7,5t (i se
stávající objízdnou trasou k mostu 66-006). Doprava nad 7,5t bude vedena z křiž. silnic I/66 x II/174
dále po silnici I/66 na křiž. silnic I/4 x I/66 Milín. Odtud dále po silnic I/4 na křižovatku silnic I/4 x I/19
Lety, dále pak po silnici I/19 přes Březnici do Rožmitálu pod Třemšínem, kde se napojí na stávající
objízdnou trasu.
V opačném směru je objízdná trasa totožná.

3. Stávající dopravní značení
-

Bude zneplatněno směrové značení navádějící do uzavřeného úseku

4. Veřejná linková autobusová doprava
Autobusová doprava bude využívat neznačené objízdné trasy po silnicích III/1911 a III/1914
přes obec Vysoká u Příbramě a místních komunikacích obce Bohutín.
Nemohou být obsluhovány zastávky Bohutín, Bohutín hřiště, Bohutín bytovky, Bohutín
zbrojnice, Bohutín Havírna, Bohutín, Vysoká Pec (silnice I/18) a Bohutín škola (silnice I/18)
Náhradní dočasná zastávka Bohutín škola (silnice III/1914).
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5. Závěr
Dopravně inženýrské opatření bylo zpracováno, aby bylo v souladu s aktuálně platnými zákony,
normami a technickými podmínkami z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.

6. Platná legislativa
- Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, o změnách některých zákonů v
platném znění
- Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, o změnách některých zákonů v platném znění
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů
- Technické podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- Technické podmínky TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
- ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení
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