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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. II/112 v úseku staničení km 15,016 – 17,788 (křížení
silnic č. II/112 a č. III/11211 u Hrazené Lhoty do Domašína) a nařízení objížďky, dle ustanovení § 24
zákona o pozemních komunikacích takto:
I.

p o v o l u j e na základě žádosti společnosti BES s.r.o., IČ: 437 92 553, Sukova 625, 256 01
Benešov v zastoupení M. Trenčinského, IČ: 742 89 501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
úplnou uzavírku silnice č. II/112 v úseku staničení km 15,016 – 17,788 (křižovatka silnic č. II/112 a
č. III/11211 u Hrazené Lhoty do Domašína) z důvodu opravy vozovky v rámci realizace 1. etapy
akce: „II/112 Jemniště - Domašín“ v termínu od 01.06.2020 do 01.08.2020.

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 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.

III.

Linková autobusová doprava bude obousměrně vedena z Domašína po místní komunikaci na
křižovatku se silnicí č. II/113 Radošovice, Bílkovice na silnici č. III/11324 na Takonín, dále na silnici
č. III/1129 do Chotýšan a zpět na silnici č. II/112. Během předmětné uzavírky nebude
obsluhována autobusová zastávka Vlašim, Domašín, u transformátoru, Vlašim, Domašín, kolonie,
Vlašim, Domašín, žel.st., Vlašim, Hrazená Lhota, Chotýšany, Pařezí, rozc.0.6, Chotýšany, Městečko,
rozc.1.0 . Do výlukových jízdních řádů bude vložena autobusová zastávka Chotýšany. Autobusová
zastávka Chotýšany, rozc.1.0 bude přemístěna na silnici č. III/1129 pod křižovatku se silnicí
č. II/112.
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