MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Datum:

25.03.2019

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 08.02.2019 ve věci úplné a částečné uzavírky silnice č. II/125, ul.
Vlasákova ve Vlašimi a dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:
I.

p o v o l u j e na základě žádosti zhotovitele stavby BES s.r.o., IČ: 437 92 553, Sukova 625, 256
01 Benešov v zastoupení dle plné moci Michala Trenčínského, M. Kudeříkové 1575, 256 01
Benešov z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby: „Zvýšení bezpečnosti chodců
v ul. Vlasákova ve Vlašimi“ a oprava povrchu vozovky následovně:
I. etapa - částečná uzavírka - v úseku od mostu ev.č. 125-019 směrem do Vlašimi za křížení
s ul. Brožíkova v termínu od 1.4.2019, 7:00 h do 15.5.2019, 18:00 h;
II.etapa – úplná uzavírka - v úseku od křížení s ul. Brožíkova ke sjezdu k Bille v termínu
od 16.5.2019, 8:00 h do 31.5.2019, 18:00 h;
III.etapa – úplná uzavírka - v úseku od sjezdu k Bille k okružní křižovatce v termínu
od 1.6.2019, 8:00 h do 10.6.2019, 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 obousměrně takto: ze silnice II/125 z Vlašimi přes Pavlovice
na silnici č. II/126 přes Trhový Štěpánov na silnici č. II/127 přes Chlum, Zdislavice na silnici
č. II/112 přes Bolinu, Bolinku zpět do Vlašimi.

III.

Linková autobusová doprava nebude v II. a III. etapě obsluhovat autobusovou zastávku Vlašim
rest. U Kozla, Vlašim, Vlasákova a Vlašim, hřbitov, Vlašim, ČS. Armády. Omezení autobusových
zastávek platí pro linky: 200012 E 12 Louňovice pod Blaníkem–Vlašim-Kácov-Kolín; 200015 E 15
Snět-Dolní Kralovice-Vlašim-Praha; 200022 E 22 Vlašim-Ostředek–Chocerady; 200023 E 23
Vlašim-Kácov-Zbizuby, Vranice; 200024 E 24 Vlašim-Soušice-Kácov; 200025 E 25 Vlašim-Zruč nad
Sázavou; 200026 E 26 Vlašim-Javorník-Trhový Štěpánov; 200034 E 34 Vlašim-Trhový ŠtěpánovDolní Kralovice-Snět; 206001 Městská doprava Vlašim.
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