MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
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 ve věci úplné uzavírky silnice č. III/1257 (Polánka – Znosim – křižovatka se silnicí
č. III/1256) a ve věci úplné uzavírky silnice č. III/1256 (křižovatka se sil. III/1257 – křižovatka s MK,
ul. Pod Tratí) a dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:
I.

p o v o l u j e na základě žádosti zhotovitele stavby z důvodu provádění stavebních prací
v rámci stavby: „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“ a následné opravy úseku objízdné trasy
úplnou uzavírku silnice č. III/1257 následovně:
A – úplnou uzavírku silnice č. III/1257 (v úseku Polánka – Znosim – křížení se silnicí č. III/1256)
v termínu od 15.09.2019, 18:00 h do 31.10.2019, 18:00 h;
B – úplnou uzavírku silnice č. III/1256 (v úseku od křížení se silnicí č. III/1257 směrem do
Vlašim ke křížení s místní komunikací, ul. Pod Tratí) v termínu od 23.09.2019, 07:30 h do
20.10.2019, 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:
Ad bod I.A – na silnici č. III/1256 směrem na Veliš, na křížení se silnicí č. III/1259 přes Hradiště,
místní komunikaci a zpět na silnici č. III/1257;
Ad bod I.B – ve Vlašimi na silnici č. II/125 přes Kondrac, na místní komunikaci do Dubu na
silnici č. III/1258 zpět na silnici č. III/1256.

II.

Linková autobusová doprava
Ad bod I.A – linka č. 200010 E10 Vlašim – Vlašim, Nesperská Lhota – nebude obsluhovat
autobusovou zastávku Vlašim, Jesle; Vlašim, Vodárna; Vlašim, Polánka; Vlašim, Polánka rozc.
Bude po dobu uzavírky vložena zastávka Vlašim, Politických vězňů. Dále budou po dobu
uzavírky zrušeny spoje č. 2, 7, 10;
Ad bod I.B – linky č. 200038 E38 Vlašim – Postupice – Popovice a č. 200036 E36 Vlašim – Votice
– nebudou obsluhovat autobusovou zastávku Vlašim, Jesle. Bude vložena autobusová zastávka
Kondrac, Dub.
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