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MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

R O Z H O D N U T Í 
  
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad 
ve věcech silnic II. a III. třídy podle 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 ve věci  úplné uzavírky silnice č. II/112 v úsecích Domašín – Vlašim a Vlašim – 
křižovatka se silnicí č. II/127 a nařízení objížďky, dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích 
takto: 

 
I. p o v o l u j e   na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská 

tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení M. Trenčinského, IČ: 742 89 501, 
M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov z důvodu opravy vozovky v rámci realizace stavební akce: 
„II/112 Domašín – Zdislavice“ v termínu od 15.07.2020 do 20.12.2020 úplnou uzavírku silnice         
č. II/112 v úsecích: 
 
A. úsek Domašín - Vlašim 

etapa 1 - staničení km 17,927 – 18,203 (276 m) – Domašín most ev. č. 112-015 – výjezd 
z náměstí (místní komunikace) na silnici č. II/112;  
etapa 2 - staničení v km 18,203 – 19,141 (938 m) – Domašín výjezd z náměstí (místní 
komunikace) na silnici č. II/112 – Vlašim, křížení s místní komunikací, ul. Domašínská; 
etapa 3 - staničení v km 19,141 – 19,317 (176 m) – Vlašim, křížení s místní komunikací, 
ul. Domašínská - křižovatka se silnicí č. II/113 (ul. Divišovská); 

 
B. úsek Vlašim – křižovatka se silnicí č. II/127 

staničení v km 21,357 – 27,014 (5657 m) – Vlašim, Potraviny U Koláře – křižovatka silnic             
č. II/112, č. II/127; 
 

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 takto: 
Ad úsek A) - obousměrně pro vozidla do 3,5 t ze silnice č. II/112 přes Struhařov na silnici č. II/111 
do Divišova a dále na silnici č. II/113 přes Bílkovice, Radošovice zpět na silnici č. II/112; pro vozidla 
nad 3,5 t ze silnice č. II/112 ve Vlašimi na silnici č. II/125 přes Kondrac, Louňovice pod Blaníkem 
na silnici č. II/150 přes Zvěstov, Ratměřice, Jankov do Votic na silnici I/3 přes Olbramovice, Bystřici 
do Benešova zpět na silnici č. II/112 (dále viz DIO); 
 
 
Ad úsek B) - obousměrně pro veškerou silniční dopravu ze silnice č. II/112 ve Vlašimi na silnici 
č. II/125 přes Pavlovice do Trhového Štěpánova na silnici č. II/127 přes Chlum, Zdislavice zpět 
na silnici č. II/112 (dále viz DIO). 
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III. Linková autobusová doprava společnosti ČSAD Benešov a.s. bude pro uzavřený úsek dle bodu I.A 
vedena obousměrně z Domašína na křižovatku se silnicí č. II/113 Radošovice, Bílkovice na silnici    
č. III/11324 na Takonín, dále na silnici č. III/1129 do Chotýšan, kde se navazuje na objízdnou trasu 
jiné uzavírky. Během předmětného úseku uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka 
Vlašim, Domašín brána; autobusová zastávka Vlašim, Domašín, nám. bude obsluhována pouze 
linkou č. 206001 MHD Vlašim. Pro uzavřený úsek dle bodu I.B bude autobusová doprava vedena 
z křižovatky silnic č. II/112 a č. II/127 do Zdislavic na silnici č. III/12511 přes Řimovice do Vlašimi 
na silnici č. II/125 Během předmětného úseku nebude obsluhována autobusová zastávka Vlašim, 
Bolina Háj; Vlašim, Bolinka; Vlašim, Bolina Šebíř; Vlašim, Obora,; Vlašim, Bolina, rozc.; Vlašim, 
Navrátilova-školka. Autobusová zastávka Bolina (v obci u rybníka) bude obsluhována pouze 
vybranou linkou a spoji. Autobusová zastávka Vlašim, záv. bude přemístěna do slepého ramene 
v ulice Lidická u zastávky ČD a dále bude do ul. Obránců míru ke křižovatce se silnicí č. II/112 
přemístěna autobusová zastávka Vlašim, kolonie. Linková autobusová doprava společnosti 
ARRIVA CITY s.r.o., v návaznosti na bod I.A - autobusové linky č. 160570 a 176101 budou 
provozovány po silnici č. II/113 Divišov, č. III/11324 a dále dle objízdné trasy. Po celou dobu 
nebude obsluhována autobusová zastávka „Vlašim, Domašín, nám. V návaznosti na bod I.B budou 
autobusové linky č. 160570 a č. 176101 vedeny po objízdné trase a nebudou po dobu uzavírky 
obsluhovány autobusové zastávky „Vlašim, Bolinka“, „Vlašim, Bolina“ a „Vlašim, záv.“. 
 

  
 


