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U S N E S E N Í 
 

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14  
Vlašim 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“) a na základě ustanovení § 11 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 
 

rozhodl 
 
 

v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 správního řádu ve věci zahájeného správního řízení 
ve věci povolení úplné uzavírky silnice č. II/125, most ev. č. 125-016 ve Vlašimi v rámci 
stavební akce: „Most přes potok za městem Vlašim“ a 

 
 

p ř e r u š u j e    
 
 
správní řízení podané dne 1.3.2017 na základě žádosti žadatele o úplnou uzavírku z důvodu 
nedokončení přípravných prací – nejsou položeny inženýrské sítě. V řízení bude silniční 
správní úřad pokračovat, jakmile odpadnou překážky, pro něž bylo řízení přerušeno a žadatel 
sdělení termín zahájení stavebních prací.   
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O d ů v o d n ě n í: 
 

Dne 1.3.2017 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 01  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. 

 
Vzhledem k tomu, že žadatel podal dne 22.3.2017 pod č.j.: ODSH 8720/17 MaE žádost o 
přerušení řízení v dané věci, bylo předmětné správní řízení přerušeno.  

 
 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í: 

 
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu usnesení napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo ve lhůtě     
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. 

 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 
Dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu, odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

 

 
 
 
 
  
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) 

 



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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