MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Číslo evidenční:
znznznzn.:dddd
Ze
dne:
Naše značka:
Spisová zn.

2020/087
29.04.2020
ODSH 21921/20-MaE
Sp.zn.: ODSH/2445/2019-MaE
ODSH/2748/2020-MaE

Datum:

03.06.2020

Město Vlašim
Michal Trenčinský
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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 30,110 - 31,296 (Kuňovice
- Borovnice) a nařízení objížďky, dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:
I.

p o v o l u j e na základě žádosti společnosti COLAS CZ a.s., IČ: 261 77 005, Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9 v zastoupení M. Trenčinského, IČ: 742 89 501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
úplnou uzavírku silnice č. II/112 v úseku staničení km 30,110 - 31,296 (Kuňovice - Borovnice)
z důvodu opravy vozovky v rámci stavební akce: „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“
v termínu od 08.06.2020 do 07.08.2020.

II.

n a ř i z u j e objížďku, která je stanovena pro ze silnice č. II/112 na silnici č. II/127 přes Malovidy,
Pravonín, Načeradec na silnici č. II/150 přes Horní Lhotu, Kopaniny, Čáslavsko, Práchňany, zpět na
silnici č. II/112 Čechtice.

III.

Linková autobusová doprava bude vedena obousměrně ze silnice č. II/112 na silnici č. III/11216
Miřetice, Chmelná, Jeníkov a dále na silnici č. III/11223 do Čechtic, kde se napojí na stávající trasu.
Během předmětné uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka Čechtice, Otročice rozc.
1,0; Čechtice, prodejna a Borovnice, rozc. Do jízdního řádu linky č. 200030 bude nově zapracována
autobusová zastávka Kuňovice, rozc. 0.4. Autobusové zastávky Borovnice a Čechtice, Otročice
budou obsluhovány pouze vybranými spoji. Společnost ARRIVA CITY s.r.o. v průběhu úplné
uzavírky nebude obsluhovat autobusové zastávky Čechtice, Otročice, rozc. 1.0; Borovnice, rozc.a
Kuňovice – linky č. 160570 a 176101 společnosti ARRIVA CITY s.r.o.
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