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INKA - dopravní značení Hradec
Králové s.r.o.
Obránců míru č.p. 258
503 02 Předměřice nad Labem

ROZHODNUTÍ
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 podané dne 15.2.2019 ve věci úplné uzavírky silnice č. III/1257 (Polánka – Znosim)
a dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:
I.

p o vo l u j e
na základě žádosti zhotovitele stavby Doprastav a.s., IČ: 492 81 429,
K Zahradnictví 13, 180 00 Praha 8 v zastoupení na základě doložené plné moci společnosti
INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 274 788 66, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby: „III/1257 Polánka,
most ev.č. 1257-3“ úplnou uzavírku silnice č. III/1257 následovně:
etapa A - v úseku od mostu ev.č. 1257-3 Polánka směrem do Znosimi ke křížení s místní
komunikací na Domašín v termínu od 18.3.2019, 8:00 h do 31.7.2019, 18:00 h;
etapa B – v úseku od křížení s místní komunikací na Domašín směrem do Vlašimi ke křížení se
silnicí č. III/1256 v termínu od 20.7.2019, 8:00 h do 15.9.2019, 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 jednosměrně takto: ve směru do Polánky bude doprava
vedena ze silnice č. III/1257 na silnici č. III/1256 směrem na Veliš, a na křížení se silnicí
č. III/1259 přes Hradiště a místní komunikaci zpět na silnici č. III/1257 do Polánky. Z Polánky
bude doprava vedena přes silnici č. III/11212 z Nesperské Lhoty na silnici č. II/112 na Vlašim.

III.

Linková autobusová doprava nebude obsluhovat autobusovou zastávku Vlašim, Vodárna;
Vlašim, Polánka, náhradní zastávka je stanovena Vlašim, Polánka rozc. Linka 200010 E10 Vlašim
– Vlašim, NEsperská lhota bude jezdit po navržené objízdné trase jednosměrně: Vlašim –
Hradiště – Polánka – Nesperská Lhota – Domašín – Vlašim. Po dobu uzavírky budou zrušeny
spoje č. 2, 7, 10. Při etapě A bude autobusová zstávka Vlašim, Znosim obsluhována vybranými
spoji linky 200011 (E11) Benešov – Chotýšany – Vlašim. Na lince 200011 bude vložena zastávka
Vlašim, Znosim. Při etapě B nebude tato zastávka obsluhována a cestující využijí spojení s ČD.

Telefonní ústředna:
ID dat. schránky:

+420 313 039 313
zbjbfmb

Internet:www.mesto-vlasim.cz
E-mail: podatelna@mesto-vlasim.cz

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1. Uzavírka se povoluje za účelem prováděných stavebních prací v rámci stavby: „III/1257 Polánka,
most ev.č. 1257-3“ povolena speciálním stavebním úřadem dne 8.1.2016 pod č.j.: ODSH 673/16
LuE.
2. Celková doba trvání úplné uzavírky (dvě etapy) je stanovena od 18.3.2019, 8:00 h do 15.9.2019,
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 1.3.2019 MěÚ Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: ODSH 4767/19
MaE. 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. Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a távající dopravní
značení bude zakryto, nikoliv přelepeno, aby nedošlo k jeho poškození.
6. Za veškeré škody, vzniklé během využívání objízdné trasy, zodpovídá, po celou dobu investor
stavby.
7. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné řídit se vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
8. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, nikdo nemá nárok na náhradu
případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
9. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
10. Bude dodržen harmonogram prací zhotovitele stavby.
11. Odpovědná osoba:
Ing. Krcho, mob.: 601 129 919.

Účastníci řízení:
žadatel – Dopravstav a.s., IČ: 492 81 429, K Zahradnictví 13, 180 00 Praha 8 v zastoupení na základě
doložené plné moci společnosti INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 274 788 66, Obránců
míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem;
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 Hradiště,
IČ: 005 08 535, 258 01 Vlašim; Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim;
obec, na jejímž zastavěném území bude uzavírka nebo nařízena objížďka – Město Vlašim, IČ: 002
32 947, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim; Obec Hradiště, IČ: 005 08 535, 258 01 Vlašim.
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O d ů v o d n ě n í:
Dne 15.2.2019 podal zhotovitel stavby společnost Doprastav a.s., IČ: 492 81 429, K Zahradnictví 13,
180 00 Praha 8 v zastoupení na základě doložené plné moci společnosti INKA dopravní značení
Hradec Králové s.r.o., IČ: 274 788 66, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem u Městského
úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o povolení úplné uzavírky silnice
č. III/1257 rozdělené na dvě etapy. V úseku od mostu ev.č. 1257-3 Polánka směrem do Znosimi ke
křížení s místní komunikací na Domašín – etapa A a následně od křízení ve Znosimi s místní
komunikací na Domašín směrem do Vlašimi ke křížení se silnicí č. III/1256 – etapa B. Stavební práce
budou prováděny v rámci stavby: „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“ a to v celkovém termínu
18.3.20169, 8:00 h – 15.9.2019, 18:00 h.
Dne 25.2.2019 projednal správní orgán předmětnou žádost s Policií ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně
960, 256 25 Benešov, též byl doložen písemný souhlas s přechodným dopravním značením na
dotčených komunikací (viz DIO ze dne 25.2.2019 ). Dále bylo doloženo písemné stanovisko
autodopravce ČSAD Benešov a.s. Blanická 960, 256 01 Benešov ze dne 3.3.2018, písemný souhlas
Města Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim ze dne 26.2.2019, Obec Hradiště – projednání,
předchozí souhlas Krajské správy a údržby silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 26.2.2019.
V průběhu řízení nebyla vznesena námitka, pro níž by nemohlo být žádosti vyhověno.
V průběhu správního řízení byla přezkoumána žádost, celá věc uvedená v žádosti byla projednána
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena Opatřením obecné povahy
dne 1.3.2019 pod č.j.: ODSH 4767/19 MaE Městským úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního
hospodářství.
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.

Poučení

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.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
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INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Smíchov (oblast Benešov)
Obec Hradiště, 258 01 Vlašim
Město Vlašim, odbor majetkový, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
ČSAD Benešov a.s., Blanická 960, 258 01 Vlašim
Krajský úřad SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – odbor dopravy
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
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