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Stanovisko k plánované úplné uzavírce silnice č. II/125, most ev.č. 125-019 ve Vlašimi v termínu od 

3.4.2018 do 30.7.2018 z důvodu opravy mostu, číslo jednací ODSH 15254/18 MaE, číslo spisu: 

1495/2018 

 

S navrženým dopravním opatřením zásadně nesouhlasíme, neboť: 

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.“ 

 

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 minut navíc pro dojezd 

rychlé zdravotní služby fatální následky pro pacienta s akutním ohrožením životních funkcí.  

 

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 nebývá už ani co hasit.    

 

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 

 

5. Uzavření můstku ve Vlašimi bude pro nás znamenat jedinou časově dostupnou službu - službu 

pohřební (tedy pokud bude na hřbitově a ne na okružní 15 kilometrové projížďce z Vlašimi do 

Vlašimi. To je smutné! 

 

Zajímalo by mne, kdo využije lávku přes potok. Nepředpokládám, že babičky, které jezdí městskou 

dopravou na hřbitov, odloží francouzké hole a začnou na hřbitov chodit pěšky.  

 

Jediným přijatelným řešením pro nás Pavlováky je dočasné přemostění potoka, třeba pontonovým 

mostem, které má stát např. v rezervách pro povodně a umožnit tak semafory řízený průjezd alespoň pro 

veřejnou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému.  

 

V Pavlovicích 14. 3. 2018 

 

 

 

Ing. Jan Dufala 

starosta obce 


