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

 

ROZHODNUTÍ 
 

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. III/11214, p. č. 1393, LV 94, staničení cca km 1,500 
– 2,800 od rybníka Šebíř k Obci Vracovice v navrženém termínu od 28.03.2023 do 28.04.2023 
z důvodu dopravního omezení vyvolaného pokládkou nového povrchu v rámci stavební akce: 
„III/11214 Šebíř, hráz rybníka – Vracovice“ dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích 
takto: 

 
I. povoluje na základě žádosti ze dne 19.01.2023 společnosti BES s.r.o., IČ: 437 92 553, se sídlem 

Sukova 625, 256 01 Benešov, v zastoupení na základě plné moci ze dne 16.01.2023 společností 
QUO s.r.o., IČ: 264 87 985, se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov, úplnou uzavírku silnice č. 
III/11214, p. č. 1393, LV 94, staničení cca km 1,500 – 2,800 od rybníka Šebíř k Obci Vracovice 
v navrženém termínu od 28.03.2023 do 28.04.2023 z důvodu dopravního omezení vyvolaného 
pokládkou nového povrchu v rámci stavební akce: „III/11214 Šebíř, hráz rybníka – Vracovice“. 

 
II. objízdná trasa je obousměrná z Města Vlašim po silnici č. II/112 přes Obec Bolina na silnici č. 

II/127 přes Obec Malovidy a následně do Obce Vracovice po silnici č. III/11214. 
 

III. termín uzavírky: od 28.03.2023 do 28.04.2023. 
 

IV. důvod uzavírky: pokládka nového povrchu v rámci stavební akce: „III/11214 Šebíř, hráz rybníka 
– Vracovice“. 

 
V. autobusové zastávky: dotčený úsek je v pravidelném provozu pojížděn autobusovou linkou 

integrovaného systému Pražská integrovaná doprava 792 a 848.  
▪ spoje linky 792 budou v úseku mezi Vlašimí a Zdislavicemi obousměrně odkloněny takto: 

zastávka „Vlašim, obora“ – II/112 – (vybrané spoje II/127 směr Pravonín – III/11214 – Malovidy 
– Vracovice – provizorní otočení u OÚ Vracovice – zpět III/11214 – Malovidy – II/127 směr 
Zdislavice) – Bolinka – (vybrané spoje III/11215 – Zdislavice – III/12511) – II/112 – II/127 – 
Zdislavice – zastávka „Zdislavice“ a dále po pravidelné trase 

▪ spoje linky 848 budou v úseku mezi Vlašimí a Malovidy obousměrně odkloněny takto: zastávka 
„Vlašim, obora“ – II/112 – II/127 směr Pravonín – (vybrané spoje III/11214 – Malovidy – 
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BES s.r.o. 
Sukova 625 
256 01 Benešov 

Naše značka: MUVL/ODSH/5366/2023/JELN 
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úřední osoba: Nella Jelínková 
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Vracovice – provizorní otočení u OÚ Vracovice – zpět III/11214 – Malovidy) – až do zastávky 
„Vracovice, Malovidy, rozc.“ a dále po pravidelné trase. 

▪ Ruší se zastávky Vlašim, Skalkov – obousměrně pro linky 792 a 848 
▪ Ruší se zastávky Vlašim, Šebíř – obousměrně pro linky 792 a 848 

 
VI. odpovědná osoba: BES s.r.o., IČ: 437 92 553, se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, pan Ing. 

Zdeněk Račan, telefon 607 301 397 

 
Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek 

 
1. Úplná uzavírka silnice č. III/11214, p. č. 1393, LV 94, staničení cca km 1,500 – 2,800 od rybníka Šebíř 

k Obci Vracovice je stanovena v navrženém termínu od 28.03.2023 do 28.04.2023 z důvodu 
dopravního omezení vyvolaného pokládkou nového povrchu v rámci stavební akce: „III/11214 
Šebíř, hráz rybníka – Vracovice“. 

 
2. Vyznačení uzavřených úseků bude provedeno na základě opatření obecné povahy vydané Městský 

úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č. j. MUVL/ODSH/4358/2023/JELN 
ze dne 30.01.2023. Přechodné dopravní značení bude osazeno odbornou firmou a dle podmínek 
stanovených ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 
3. Osoba odpovědná za zabezpečení akce bude provádět každodenní kontroly úplnosti přechodné 

úpravy provozu dotčených pozemních komunikacích po celou dobu uzavírky a případně zjedná 
neprodleně nápravu při neúplnosti přechodného dopravního značení. Neprodleně po ukončení 
prací bude přechodná úprava provozu odstraněna. 

 
4. Termíny uzavírky musí být dodrženy. Zkrácení termínu uzavírky bude neprodleně písemnou 

formou nahlášeno zdejšímu silničnímu správnímu orgánu. 
 

5. Uzavřený usek bude pouze v případě, že v uvedeném termínu budou skutečně probíhat práce na 
silnici. V případě nečinnosti je nutno neprodleně odstranit přechodné dopravní značení, uzavřený 
úsek zprůjezdnit a skutečnost oznámit Městskému úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničnímu 
hospodářství. 

 
6. Orgány PČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost 

silničního provozu. 

 
7. 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. 

 
8. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu budou dodrženy zásady stanovené TP 66 

„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (II. vydání), vydané CDV 
Brno pod ISBN 80-86502-08-2 v roce 2003. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné 
řídit se Vyhláškou č. 294/2015., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

 
9. Uživatelům sousedních nemovitostí v uzavřeném úseku silnice bude v době uzavírky umožněn 

odpovídající přístup. Zástupce žadatele zjistí před uzavřením silnice konkrétní potřeby uživatelů 
přilehlých nemovitostí a dohodne se s nimi na optimálním způsobu zajištění přístupu. 

 
10. Přechodné dopravní značení bude koordinováno s ostatními plánovanými akcemi na dotčených 

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

 
12. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a trvalé 

dopravní značení uvedeno do původního stavu. 

 
Odůvodnění 

 
Dne 19.01.2023 podala společnost BES s.r.o., IČ: 437 92 553, se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, 
v zastoupení na základě plné moci ze dne 16.01.2023 společností Quo s.r.o., IČ: 264 87 985, se sídlem 
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov u Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství 
žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. III/11214, p. č. 1393, LV 94, staničení cca km 1,500 – 2,800 
od rybníka Šebíř k Obci Vracovice je stanovena v navrženém termínu od 28.03.2023 do 28.04.2023 
z důvodu dopravního omezení vyvolaného pokládkou nového povrchu v rámci stavební akce: 
„III/11214 Šebíř, hráz rybníka – Vracovice“. Žádost byla doložena přesným určením uzavírky, jejím 
důvodem, grafickým znázorněním objízdné trasy, harmonogram stavebních prací a grafickou přílohu 
přechodného dopravního značení. 

 
Silniční správní úřad dne 23.01.2023 vydal oznámení o zahájení řízení pod zn. 
MUVL/ODSH/2900/2023/JELN v rámci kterého oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice č. III/11214, p. č. 1393, LV 94, staničení cca 
km 1,500 – 2,800 od rybníka Šebíř k Obci Vracovice je stanovena v navrženém termínu od 28.03.2023 
do 28.04.2023 z důvodu dopravního omezení vyvolaného pokládkou nového povrchu v rámci stavební 
akce: „III/11214 Šebíř, hráz rybníka – Vracovice“. 

 
Silniční správní úřad obdržel vyjádření Integrované dopravy Středočeského kraje, IČ: 057 92 291, se 
sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 ze dne 23.01.2023 pod zn. 00251/23/BUS, souhlas Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 
5, souhlas Policie ČR, KŘ DI Benešov, se sídlem K Pazderně 906, 256 01 Benešov ze dne 17.01.2023, 
vyjádření Obce Vracovice, IČ: 002 32 971, se sídlem Vracovice 31, 258 01 ze dne 18.01.2023 pod zn. 
20/23, která souhlasí s objízdnou trasou a termínem uzavírky, souhlas Města Vlašim, IČ: 002 32 947, 
se sídlem Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim ze dne 19.01.2023 pod zn. MUVL/MAJ/2849/2023ŠiM, 
které souhlasí s dočasným umístěním dopravního značení a úplnou uzavírkou, souhlas Městyse 
Zdislavice, IČ: 002 33 072, se sídlem Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice ze dne 17.01.2023 a plnou moc ze 
dne 16.01.2023. 

 
Silniční správní úřad vydal dne 30.01.2023 pod zn. MUVL/ODSH/4349/2023/JELN oznámení o 
shromáždění podkladů pro rozhodnutí a stanovil 5-denní lhůtu vyjádřit se k podkladům, a to včetně 
způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.  

 
Silniční správní úřad vydal dne 30.01.2023 opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemní komunikace pod zn. MUVL/ODSH/4358/2023/JELN, které bylo dne 30.01.2023 
vyvěšeno na elektronické úřední desce a zasláno dotčeným obcím k vyvěšení. 

 
Silniční správní úřad stanovil v souladu se zákonem o pozemních komunikacích tyto účastníky řízení: 
žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu – BES s.r.o., IČ: 437 92 553, se sídlem Sukova 625, 
256 01 Benešov; 

 
vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka dle ustanovení 
§ 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích - Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje p.o., IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5; 

 
obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízená objížďka dle ustanovení 
§ 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích – Obec Vracovice, IČ: 002 32 971, se sídlem 
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Vracovice 31, 258 01 Vlašim a Město Vlašim, IČ: 002 32 947, se sídlem Jana Masaryka 302, 258 01 
Vlašim. 

 
V průběhu správního řízení byla žádost ze dne 19.01.2023 přezkoumána, celá věc uvedena v žádosti 
projednána v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Při rozhodování Městský úřad Vlašim, 
odbor dopravy a silničního hospodářství dbal, aby omezení bylo na co nejkratší možnou dobu a aby 
uzavřená část pozemní komunikace byla řádně technicky zabezpečena. Silniční správní úřad v průběhu 
řízení zjistil, že úplnou uzavírkou budou dotčeny linky Pražské integrované dopravy. Dotčený úsek je 
v pravidelném provozu pojížděn autobusovou linkou integrovaného systému Pražská integrovaná 
doprava 792 a 848. Spoje linky 792 budou v úseku mezi Vlašimí a Zdislavicemi obousměrně odkloněny 
takto: zastávka „Vlašim, obora“ – II/112 – (vybrané spoje II/127 směr Pravonín – III/11214 – Malovidy 
– Vracovice – provizorní otočení u OÚ Vracovice – zpět III/11214 – Malovidy – II/127 směr Zdislavice) 
– Bolinka – (vybrané spoje III/11215 – Zdislavice – III/12511) – II/112 – II/127 – Zdislavice – zastávka 
„Zdislavice“ a dále po pravidelné trase. Spoje linky 848 budou v úseku mezi Vlašimí a Malovidy 
obousměrně odkloněny takto: zastávka „Vlašim, obora“ – II/112 – II/127 směr Pravonín – (vybrané 
spoje III/11214 – Malovidy – Vracovice – provizorní otočení u OÚ Vracovice – zpět III/11214 – Malovidy) 
– až do zastávky „Vracovice, Malovidy, rozc.“ a dále po pravidelné trase. Ruší se zastávky Vlašim, 
Skalkov – obousměrně pro linky 792 a 848 a ruší se zastávky Vlašim, Šebíř – obousměrně pro linky 792 
a 848. 

 
V případě změn termínu nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodlen informovat IDSK. IDSK požaduje 
zachování bezpečné průjezdnosti všech uvedených objízdných tras autobusových linek po celou dobu 
trávní tohoto dopravního opatření. 

 
Silniční správní úřad vyhodnotil, že navržené dopravní opatření je dostatečné a provoz omezí na co 
nejmenší možnou dobu.  

 
V řízení nebyla vznesena námitka, pro níž by nemohlo být žádosti vyhověno. 

 
Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení 
k úplné uzavírce, a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
Poučení o odvolání 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – 
Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella Jelínková  
oprávněná úřední osoba 
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Žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu: 
Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov 

 
Dále obdrží: 
dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní komunikace, 
která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka): 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 
5 

 
dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích (obec, na jejímž zastavěném 
území má být povolena uzavírka nebo nařízená objížďka) 
Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
Obec Vracovice, Vracovice 31, 258 01 Vlašim 

 
dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby 
Krajské ředitelství policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov 
Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, oblast Benešov, Máchova 400, 256 01 
Benešov  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 
Benešov 
ČSAD Benešov a.s., Blanická 960, 258 01 Vlašim 
Pražská integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, 186 
00 Praha 8 Karlín 
ICOM transport, Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava 
ARRIVA Praha s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 
 


