MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

312 821 111
tel:
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
ČÍSLO JEDNACÍ

MUBN/ 42479/2020/VÝST

SPIS. ZNAČKA:

VÝST/34084/2020/SEM

VYŘIZUJE:

Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

312 821 247

E-MAIL:

sebova@benesov-city.cz

DATUM:

12.03.2020

Č. SPR. R.:

101/2020

EUROVIA CS, a.s., IČO 452 74 924, Národní č.p. 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
kterou zastupuje SEDOZ DZ s.r.o., IČO 242 18 537, Primátorská č.p. 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním
řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 24.02.2020 podala společnost
EUROVIA CS, a.s., Národní č.p. 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu správce
komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“)
I. p o v o l u j e
úplnou uzavírku silnice č. II/112 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/111 u Struhařova ve směru
na Vlašim (staničení cca km 6,200 – 6,600), celková délka uzavřeného úseku je cca 400 m.
II. n a ř i z u j e o b j í ž ď k u
v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou:
pro vozidla do 3,5t – po silnicích č. II/111, II/113 a II/112, v celkové délce cca 25 km;
pro vozidla nad 3,5t – po silnicích č. I/3, II/150, II/125 a II/112, v celkové délce cca 45 km.
Autobusová doprava:
Ze směru z Benešova do Vlašimi – až po křižovatku silnice č. II/112 se silnicí č. II/111 beze změn;
na křižovatce vpravo na silnici č. II/111, vpravo na silnici č. III/11117 přes Bořeňovice a dále vlevo zpět
na silnici č. II/112, kde se napojí na stávající trasu.
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Ze směru z Vlašimi do Benešova – ze silnice č. II/112 na silnici č. III/1129 do Chotýšan, vlevo na silnici
č. III/11118 do Bořeňovic, dále pokračuje po silnici č. III/11117, vlevo na silnici č. II/111 přes Struhařov,
vpravo zpět na silnici č. II/112, kde se napojí na stávající trasu.
Během úplné uzavírky nebudou ve směru do Vlašimi obsluhovány autobusové zastávky:
„Postupice,Dobříčkov,rozc.“,
„Postupice,Jemniště,rozc.03“;
ve
směru
do
Benešova
„Postupice,Dobříčkov,rozc.“, „Postupice,Jemniště,rozc.03“, „Chotýšany,Křemení“; náhradní zastávka
pro „Chotýšany,Křemení“ je stanovena zastávka „Chotýšany,rozc.1.0“; autobusová zastávka
„Struhařov,rozc.1.0“ bude přemístěna pod křižovatku na silnici č. II/111; po dobu výlukového jízdního
řádu bude vložena zastávka „Struhařov“ (obousměrně) a ve směru do Benešova zastávka „Chotýšany“.

III. Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky
1. Uzavírka se povoluje za účelem opravy povrchu komunikace v rámci akce „II/112 Struhařov – oprava
povrchu komunikace, II. část“.
2. Doba trvání uzavírky je stanovena 16.03.2020 – 31.05.2020.
3. Dopravní značení v místě uzavírky a na trase objížďky se stanovuje dle stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem
dopravy dne 24.02.2020 pod č.j. 029509/2020/KUSK-DOP/Bry, vydané Městským úřadem Benešov,
Odborem výstavby a územního plánování, oddělením silničního správního úřadu dne 10.03.2020 pod
č.j. MUBN/41359/2020/VÝST, vydané Městským úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního
hospodářství dne 18.02.2020 pod č.j. ODSH 7295/20-MaE, vydané Městský úřadem Votice, odborem
správních činností a dopravy dne 27.02.2020 pod č.j. 7148/2020/SD-Zv. Žadatel zajistí umístění
dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho
stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Po ukončení uzavírky bude přechodné dopravní značení
neprodleně odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.
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4. Žadatel provede před zahájením předmětné uzavírky pasportizaci pozemních komunikací na trase
objížďky, k jejímu provedení zajistí přítomnost oprávněné osoby vlastníka komunikace, po které
je vedena objížďka. Z pasportizace bude pořízena fotodokumentace, příp. video, a vyhotoven
písemný výstup s popisem stavebního a dopravně-technického stavu těchto komunikací. Po ukončení
uzavírky bude provedena kontrola za účasti oprávněné osoby vlastníka komunikace, po které
je vedena objížďka a příp. následné škody zapříčiněné provozem na objízdné trase žadatel
neprodleně odstraní v souladu s § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích na vlastní náklady.
5. Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem dotčené pozemní komunikace, Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ze dne 21.02.202 pod č.j.
9136/2020/KSÚS-878/BNT/HRE-106.
6. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn
přístup k sousedním nemovitostem.
7. 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 akce 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, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky
na tel.: 596 663 550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz, a dále silničnímu
správnímu úřadu na e-mail v hlavičce tohoto rozhodnutí.
8. Žadatel zajistí, aby na začátku uzavírky byla umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení
a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby,
na jejichž žádost byla uzavírka povolena, pokud je doba trvání uzavírky delší než tři dny a týká-li
se stavebních prací.
9. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Ing. Jan Čermák (EUROVIA CS, a.s.,
IČO 452 74 924, Národní č.p. 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město), tel.: 731 602 476.
Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném
znění (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
EUROVIA CS, a.s., Národní č.p. 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Odůvodnění
Žadatel podal dne 24.02.2020 žádost o povolení uzavírky komunikace, uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení.
Silniční správní úřad oznámil písemností ze dne 28.02.2020 účastníkům řízení zahájení řízení
a zároveň téhož dne určil usnesením lhůtu, dokdy mohou účastníci navrhovat důkazy a činit jiné návrhy
do 06.03.2020 a lhůtu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 11.03.2020. V uvedené lhůtě silniční
správní úřad neobdržel žádné návrhy ani vyjádření.
Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky posoudil a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy a po projednání podle § 24 zákona o pozemních komunikacích povolil uzavírku
komunikace při použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a za podmínek stanovených
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stránka 3 z 5
www.benesov-city.cz
IČO: 00 231 401
ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

Č.j. MUBN/ 42479/2020/VÝST

str. 4

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, Město Benešov, IČO 002 31 401, Město Bystřice, IČO 002 31 525,
Městys Divišov, IČO 002 31 690, Obec Struhařov, IČO 002 32 751, Obec Chotýšany, IČO 002 31 886,
Město Vlašim, IČO 002 32 947, Obec Bílkovice, IČO 002 32 807, Obec Kondrac, IČO 002 32 009, Městys
Louňovice pod Blaníkem, IČO 002 32 173, Obec Radošovice, IČO 002 32 602, Obec Jankov,
IČO 002 31 916, Obec Olbramovice, IČO 002 32 416, Obec Ratměřice, IČO 004 73 481, Obec Slověnice,
IČO 004 73 391, Obec Zvěstov, IČO 002 33 099, Město Votice, IČO 002 32 963

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou uvedené v podmínkách rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Otisk úředního razítka.
Michaela Šebová, v. r.
odborný referent

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží
zmocněnec žadatele a účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
SEDOZ DZ s.r.o., IDDS: mrr9x73
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účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Město Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Město Bystřice, IDDS: p8xbe7a
Městys Divišov, IDDS: qmpbeue
Obec Struhařov, IDDS: 7mzaszz
Obec Chotýšany, IDDS: fmkbgem
Město Vlašim, IDDS: zbjbfmb
Obec Bílkovice, IDDS: qevbgeh
Obec Kondrac, IDDS: bqwanta
Městys Louňovice pod Blaníkem, IDDS: q89bcxh
Obec Radošovice, IDDS: 8wkbgnr
Obec Jankov, IDDS: yp4a679
Obec Olbramovice, IDDS: 8btbr5h
Obec Ratměřice, IDDS: vc5atkj
Obec Slověnice, IDDS: fysayx7
Obec Zvěstov, IDDS: qs2ajtp
Město Votice, IDDS: 9gbbwng
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Městský úřad Vlašim, IDDS: zbjbfmb
Městský úřad Votice, Odbor dopravy, IDDS: 9gbbwng
na vědomí
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73
ČSAD Benešov a.s., IDDS: kymdmj5
Městská policie Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov
Technické služby Benešov, s.r.o., IDDS: 4uf6i4g
ARRIVA CITY s.r.o., IDDS: xni96j8
COMETT PLUS, spol. s r.o., IDDS: 589wbfx
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