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M  Ě  S  T  S  K Ý    Ú  Ř  A  D    V L  A  Š  I  M 
odbor dopravy a silničního hospodářství 

Jana Masaryka 302, 258 14  Vlašim 

 
Číslo jednací : ODSH 12250/17 MaE 
Číslo spisu: 2686/2017               
Číslo evidenční: 2017/056 
 
Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková    
Telefon: 313 039 331 
e–mail: podatelna@mesto-vlasim.cz 
 
Ve Vlašimi 4.5.2017 

STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21 

150 00 Praha 5 - Smíchov 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 
ve věcech silnic II a III. třídy příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona              
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon  o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti zhotovitele stavby 
společnosti STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, Na bělidle 198/21, 150 00  Praha 5 Smíchov v 
zastoupení na základě doložené plné moci společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, 
Křižíkova 2158, 256 01  Benešov, podané dne 21.4.2017 ve věci úplné uzavírky silnice   
č. II/112 v úseku od Domašínské brány před budovu Diakonie ve Vlašimi, kde dalšími 
účastníky správního řízení jsou: Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01  
Vlašim; Krajská správa a údržba silnic SK p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21  
Praha 5, dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto: 

I. p o v o l u j e   na základě žádosti zhotovitele stavby společnosti STRABAG a.s., 

IČ: 608 38 744, Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5 Smíchov v zastoupení 
společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01  Benešov úplnou 
uzavírku silnice č. II/112 v úseku od Domašínské brány před budovu Diakonie ve 
Vlašimi pro provádění stavebních prací v rámci stavby: „Zvýšení bezpečnosti 
chodců podél silnice II/112 v úseku od Domašínské brány k budově Diakonie ve 
Vlašimi“. 

Termín: 9.5.2017, 6:00 h – 16.9.2017, 18:00 h 

II.  n a ř i z u j e   objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku 

tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou pro osobní automobily a BUS 
dopravu obousměrně a to ze silnice č. II/112 na silnici č. II/113 směr Radošovice, 
dále na silnici č. III/11213 do Domašína zpět na silnici č. II/112. Objízdná trasa pro 
vozidla nad 3,5 t není stanovena z důvodu rozmělnění dopravy. 
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III.  Linková autobusová doprava nebude obsluhovat autobusovou zastávku Vlašim, 

Domašín, brána. Autobusová zastávka Vlašim, Domašín, nám. bude obousměrně 
přemístěna na silnici č. III/11213. 

 
Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek: 

 
1. Uzavírka se povoluje za účelem prováděných stavebních prací v rámci stavby: 

„Zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice II/112 v úseku od Domašínské brány 
k budově Diakonie ve Vlašim“. 
 

2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena od 9.5.2017, 6:00 h do 16.9.2017, 18:00 h.  
 

3. Dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo 
vydáno Opatření obecné povahy pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích vydané a vyvěšené dne 3.5.2017 MěÚ Vlašim, odborem dopravy a 
silničního hospodářství pod č.j.: ODSH 13254/17 MaE a Městským úřadem Benešov, 
odborem dopravy dne 3.5.2017 pod č.j.: MUBN/32577/2017/VÝST. Žadatel zajistí 
umístění přechodného dopravního značení na základě těchto stanovení – opatření 
obecné povahy a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a následné objízdné 
trase. 
 

4. Žadatel v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, 
vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl 
umožněn přístup k sousedním nemovitostem. 
 

5. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné řídit se vyhláškou č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
 

6. Na silnici č. III/11213 v úseku letiště – Domašín zhotovitel (případně investor stavby) 
zajistí ořezání větví, které zasahují do průjezdního profilu komunikace. 
 

7. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, nikdo nemá nárok 
na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 
 

8. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně 
odstraněno. 
 

9. Bude dodržen harmonogram prací zhotovitele stavby. 
 

10. Odpovědná osoba:   
Stavba: Ing. Vlastimil Ptáček mob: 724 145 329. 
Dopravní značení: J. Zárybnický, mob: 737 797 211. 
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Účastníci řízení: 
žadatel – společnost STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5 
Smíchov v zastoupení společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01  
Benešov; 
vlastník (správce) pozemní komunikace, která má být uzavřena nebo po níž je nařízena 
objížďka – Krajská správa a údržba silnic SK p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21  
Praha 5; 
obec, na jejímž zastavěném území bude uzavírka nebo nařízena objížďka – Město 
Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01  Vlašim. 

 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Dne 21.4.2017 podal zhotovitel stavby společnost STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, Na 
bělidle 198/21, 150 00  Praha 5 Smíchov v zastoupení na základě doložené plné moci 
společnosti QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01  Benešov u Městského 
úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o  povolení úplné 
uzavírky silnice č. II/112 v úseku od Domašínské brány před budovu Diakonie ve Vlašimi 
pro provádění stavebních prací v rámci stavby: „Zvýšení bezpečnosti chodců podél 
silnice II/112 v úseku od Domašínské brány k budově Diakonie ve Vlašimi“. 

 
Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod, návrh objízdných tras včetně jejich 
grafických příloh – dopravně inženýrské opatření schválené Policí ČR KŘ DI Benešov ze 
dne 26.4.2017 (viz DIO). Doba trvání úplné uzavírky je stanovena po změněném termínu 
od 9.5.2017, 6:00 h do 16.9.2017, 18:00 h. 
 
V průběhu správního řízení byla přezkoumána žádost, celá věc uvedená v žádosti byla 
projednána v souladu se zákonem o pozemních komunikacích se správcem dotčených 
silnic Krajskou správou a údržbou silnic SK p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21  
Praha 5 (viz písemné stanovisko ze dne 25.4.2017 pod zn.: 1654/17/KSÚS/BNT/BEN; 
Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01  Vlašim ze dne 4.3.2017 pod č.j.: 
Maj/13556/2017ŠiM a s autodopravcem ČSAD Benešov s.r.o., Blanická 960, 258 01  
Vlašim (viz písemné vyjádření ze dne 27.4.2017). Přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích byla stanovena Opatřením obecné povahy dne 3.5.2017  pod 
č.j.: ODSH 13254/17 MaE Městským úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního 
hospodářství a Městským úřadem Benešov, odborem dopravy dne 3.5.2017 pod č.j.: 
MUBN/32577/2017/VÝST. 
  
V souvislosti s předmětnou uzavírkou dojde k oboustrannému přemístění autobusové 
zastávky Vlašim, Domašín, nám. a to na silnici č. III/11213, pro projíždějící autobusové 
linky bude vyhotoven výlukový jízdní řád. 
 
Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání 
povolení k  úplné uzavírce výše uvedené silnice a to za podmínek stanovených ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
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P o u č e n í     o    o d v o l á n í:  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení             
ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 21  
Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního 
hospodářství. 
 
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, odvolání proti tomuto rozhodnutí 
nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
Jiří Vondruška 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Účastníci řízení: 
QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01  Benešov 
Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01  Vlašim 
Krajská správa a údržba silnic SK p.o., Zborovská 11, 150 21  Praha 5 
 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01  Benešov 
Policie ČR KŘ Středočeského kraje, K Pazderně, 256 25  Benešov  
Územní středisko záchranné služby SK, oblast Benešov, Máchova 400,  256 01  Benešov  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 
1816, 256 01  Benešov  
 
Dále obdrží: 
ČSAD Benešov s.r.o., Vlašimská 960, 258 01  Vlašim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 


