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M  Ě  S  T  S  K Ý    Ú  Ř  A  D    V L  A  Š  I  M 
odbor dopravy a silničního hospodářství 

Jana Masaryka 302, 258 14  Vlašim 

 
Číslo jednací : ODSH 19786/18 MaE 
Číslo spisu: 1495/2018               
Číslo evidenční: 2018/052 
 
Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková    
Telefon: 313 039 331 
e–mail: podatelna@mesto-vlasim.cz 
 
Vlašim, 23.3.2018 

QUO s.r.o 
Křižíkova 2158 
256 1  Benešov 

 

R O Z H O D N U T Í 
 
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 společnosti Porr a.s.,     
IČ: 430 05 560, Dubečská 3238, 100 00  Praha 10 v zastoupení na základě doložené plné 
moci společností QUO s.r.o, IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 01  Benešov, podané 
dne 5.3.2018 ve věci úplné uzavírky silnice č. II/125, most ev. č. 125-016 ve Vlašimi 
v rámci stavební akce: „Most přes potok za městem Vlašim“, kde dalšími účastníky 
správního řízení jsou: Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 14  Vlašim; 
Obec Pavlovice, IČ: 005 08 471, 258 01  Vlašim; Obec Chlum, IČ: 004 73 529,, Chlum 42, 
257 63  Trhový Štěpánov; Městys Zdislavice, IČ: 002 33 072, Zdislavice, 257 64  
Zdislavice; Město Trhový Štěpánov, IČ: 002 32 874, Dubějovická 269, 257 63  Trhový 
Štěpánov a Krajská správa a údržba silnic SK p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21  
Praha 5 (oblast Benešov), dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto: 

 

I. p o v o l u j e   na základě žádosti společnosti Porr a.s., IČ: 430 05 560, Dubečská 

3238, 100 00  Praha 10 v zastoupení na základě doložené plné moci společností 
QUO s.r.o, IČ: 264 87 985, Křižíkova 2158, 256 1  Benešov úplnou uzavírku silnice 
č. II/125 (staničení cca km 323,150 – 23,200) most ev. č.  125-019 v rámci stavební 
akce: „Most přes potok za městem Vlašim“ v termínu od 3.4.2018, 7:00 h do 
30.7.2018, 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 pro veškerou silniční dopravu 
vedenou obousměrně takto: Vlašim ze silnice č. II/125 přes Pavlovice na silnici      
č. II/126 do Trhového Štěpánova a dále na silnici č. II/127 zpět přes Chlum 
Zdislavice na silnici č. II/112 Bolina, Bolinka a zpět do Vlašimi na silnici č. II/125. 
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 III.  Linková autobusová doprava nebude obsluhovat autobusové zastávky Vlašim, 
Vlasákova a Vlašim, hřbitov. Linka MHD Vlašim bude samostatně řešena. 

 
 

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek: 
 

1. Uzavírka se povoluje za účelem opravy mostu ev. č. 125-019 v rámci stavební akce: 
„Most přes potok za městem Vlašim“, stavební povolení vydané speciálním 
stavebním úřadem pod č.j.: ODSH 5828/16 LuE ze dne 24.3.2016. 
 

2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena od 3.4.2018, 7:00 h do 30.7.2018, 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 20.3.2018 MěÚ Vlašim, odborem dopravy a 
silničního hospodářství pod č.j.: ODSH 18893/18 MaE. Žadatel zajistí umístění 
přechodného dopravního značení na základě uvedených stanovení 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. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné řídit se vyhláškou č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

 
6. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, nikdo nemá nárok 

na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 
 

7. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně 
odstraněno. 

 
8. Bude dodržen harmonogram prací zhotovitele stavby. 

 
9. Z o d p o v ě d n é   o s o b y:   

Dopravní značení: QUO s.r.o., V. Zárybnický, mob: 737 797 211; 
Zhotovitel: Porr a.s.,  Miroslav Jakimczuk, mob.: 725 239 741. 

 
 
Účastníci řízení: 
žadatel – Porr a.s., IČ: 430 05 560, Dubečská 3238, 100 00  Praha 10 vz. QUO s.r.o, IČ: 
264 87 985, Křižíkova 2158, 256 1  Benešov; 
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 (oblast Benešov) 
 



3 

 

obec, na jejímž zastavěném území bude uzavírka nebo nařízena objížďka –  Město 
Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 14  Vlašim; Obec Pavlovice, IČ: 005 08 471, 
258 01  Vlašim; Obec Chlum, IČ: 004 73 529,, Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov; 
Městys Zdislavice, IČ: 002 33 072, Zdislavice, 257 64  Zdislavice; Město Trhový Štěpánov, 
IČ: 002 32 874, Dubějovická 269, 257 63  Trhový Štěpánov. 
 
Námitky účastníka řízení Obce Pavlovice se zamítají. 

 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Dne 5.3.2018 podala společnost Porr a.s., IČ: 430 05 560, Dubečská 3238, 100 00  Praha 
10  v zastoupení na základě doložené plné moci společností QUO s.r.o, IČ: 264 87 985, 
Křižíkova 2158, 256 1  Benešov u Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního 
hospodářství žádost o  povolení úplné uzavírky silnice č. II/125 (staničení cca km 
323,150 – 23,200) most ev. č.  125-019 v rámci stavební akce: „Most přes potok za 
městem Vlašim z důvodu provádění stavebních prací. 

 
Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod (popis stavebních prací v průběhu 
stavby, návrh objízdné trasy včetně její grafické přílohy a doba trvání úplné uzavírky byla 
v žádosti navržena od 3.4.2018,7:00 h do 30.7.2018, 18:00 h.  
 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství opatřením ze dne 
7.3.2018 pod č.j.: ODSH 15254/18 MaE zaslal všem známým účastníkům řízení oznámení 
o zahájení řízení a nařídil ústní jednání na den 16.3.2018. V daném oznámení informoval 
o uzavírce, jejím termínu a o navržené objízdné trase. 
 
Dne 14.3.2018 obdržel správní orgán písemný nesouhlas Obecního úřadu Pavlovice 
v němž bylo uvedeno: 
 
1. „Uzavření můstku ve Vlašimi bude pro nás znamenat nedodržení základní dopravní 
obslužnosti nejen pro naše občany, ale i pro všechny dojíždějící lidi a školáky z oblasti 
Kácovska, Zručska a Kralovicka. Veškeré autobusy z celé této oblasti budou mít díky této 
objížďce minimálně 20 minut zpoždění a to jak do zaměstnání, tak do škol. Tato objížďka 
bude znamenat porušení nejvýznamnějšího předpisu v oblasti veřejné dopravy a 
přepravy cestujících zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, 
kde je dopravní obslužnost definovaná jako „zabezpečení dopravy pro všechny dny 
v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, 
do zdravotnických zařízení poskytující základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, 
rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale 
udržitelnému rozvoji územního obvodu“. 
K tomu správní orgán uvádí: základní dopravní obslužnost pro občany bude zachována, a 
potřeby občanů tak budou uspokojeny, neboť dle písemného vyjádření ČSAD Benešov 
a.s. nebudou obsluhovány autobusové zastávky Vlašim, Vlasákova a Vlašim, hřbitov, 
nikoliv zastávky v obci Pavlovice.  Nutnost úplného uzavření mostu je dána demolicí 
mostu a jeho následnou výstavbou. Námitka se zamítá. 
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2. uzavření můstku ve Vlašimi bude pro nás znamenat automatickou volbu převozu na 
hřbitov místo do nemocnice, protože v případě náhlých zdravotních příhod znamená 20 
min navíc pro dojezd rychlé zdravotní služby fatální následky pro pacienta s akutním 
ohrožením životních funkcí. 
K tomu správní orgán uvádí: správní orgán není kompetentní zodpovědět tuto myšlenku. 
Pouze poznamenává, že vzdálenost Vlašim – Pavlovice činí 4 km, oficiální objízdná trasa 
po silnicích II. třídy cca 21 km, přičemž po silnicích III. třídy cca 11 km, rozdíl je tedy 6 
km. Současně uvádí, že i lidem žijícím dále než 15 km od Vlašimi se dostává rychlé 
lékařské pomoci. Námitka se zamítá. 
 
3. Uzavření můstku ve Vlašimi bude pro nás znamenat prodloužení dojezdových časů HZS 
a následné fatální škody na majetku, protože pokud v případě požáru zásah nezačne do 
10 minut, jsou materiální škody násobně vyšší, často nezbývá už ani co hasit. 
K tomu správní orgán uvádí: HZS SK se vyjádřil na ústním projednávání této uzavírky, 
kterého se zúčastnil, dále viz vyjádření bod č. 2. Námitka se zamítá. 
 
4. Uzavření můstku ve Vlašimi bude pro nás znamenat ekonomické ztráty a to ve dvou 
rovinách 
a) násobné zdražení hromadné, ale i soukromé osobní dopravy do Vlašimi 
b) nucené zkrácení pracovní doby osobám závislých na hromadné dopravě a tím dojde ke 
ztrátám na výdělku 
K tomu správní orgán uvádí: ad a) správnímu orgánu není známo, z jakých informací 
Obec Pavlovice vycházela, neboť dle stanoviska ČSAD Benešov a.s. nebude navýšena 
cena za jízdné veřejnou linkovou dopravou; námitka se zamítá. 
ad b) dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, věta druhá „Nikdo 
nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo 
objížďky“; námitka se zamítá. 
 
5. Uzavření můstku ve Vlašimi bude pro nás znamenat jedinou časově dostupnou službu 
– službu pohřební. 
K tomu správní orgán uvádí: Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního 
hospodářství koná přenesenou působnost na silnicích II. a III. tříd a v této věci vydává 
povolení o uzavírce dle platné legislativy, tudíž mu není známo, zda a jak jednala Obec 
Pavlovice se stavebníkem dané stavby, Krajskou správou a údržbou silnic SK o 
případném přemostění. Doporučujeme obrátit se na stavebníka. Pokud správní orgán 
vezme tento bod OÚ Pavlovice jako námitku, musí konstatovat, že v daném řízení není 
tato námitka faktická naopak velmi zavádějící a správní orgán jí zamítá. 
  
 
Dne 16.3.2018 projednal správní orgán na ústním jednání předmětnou žádost. Při 
ústním jednání ve věci projednání předmětné uzavírky byli přítomni zástupci Policie ČR 
KŘ DI Benešov, ČSAD Benešov a.s., HZS SK, KSÚS SK, Města Trhový Štěpánov, QUO s.r.o., 
všichni zúčastnění dali svá stanoviska do protokolu (dále viz protokol). Závěrem daného 
ústního jednání byla všemi přítomnými odsouhlasena předmětná uzavírka a navržená 
objízdná trasa. 
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Autodopravce Benešov a.s., Blanická 960, 258 01  Vlašim zaslal písemné stanovisko dne 
20.3.2018. Linková autobusová doprava ČSAD Vlašim a.s. nebude obsluhovat 
autobusové zastávky Vlašim, Vlasákova a Vlašim, hřbitov. Linka MHD Vlašim bude 
řešena samostatně. 
 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena Opatřením 
obecné povahy dne 19.3.2018  pod č.j.: ODSH 18893/18 MaE Městským úřadem Vlašim 
a vyvěšena na úřední desce všech dotčených obcí a též byla zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
 
Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání 
povolení k  úplné uzavírce výše uvedené silnice (mostu) a to za podmínek stanovených 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
 

P o u č e n í     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. 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Vondruška 
vedoucí odboru dopravy a  silničního hospodářství 
 
 
 
 
Účastníci řízení: 
QUO s.r.o, Křižíkova 2158, 256 1  Benešov  

Město Vlašim, J. Masaryka 302, 258 14  Vlašim  
Obec Pavlovice, 258 01  Vlašim 
Obec Chlum, Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov 
Městys Zdislavice, Zdislavice, 257 64  Zdislavice 
Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63  Trhový Štěpánov 
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 81/11, 150 00  Praha 5 Smíchov (oblast 
Benešov) 
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Dotčené orgány: 
Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25  Benešov 
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  
 
Dále obdrží: 
ČSAD Benešov a.s., Vlašimská 960, 258 01  Vlašim  
OAD Kolín s.r.o., Polepská 867, 280 52  Kolín IV 
Obec Kladruby, 258 01  Vlašim 
Obec Tehov, 258 01  Vlašim 
Obec Rataje, 258 01  Vlašim 
 
Vypraveno dne: 
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