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Městský úřad Votice
Odbor správních činností a dopravy
Komenského náměstí 700
259 17  Votice
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38055/2018/SD-SL          36893/2018/SD-SL      Ing. M. Slunečková/317830121                 25. 10. 2018

Počet stran: 3
Počet příloh: 1

Číslo správního rozhodnutí: 47/2018/SL                                                                                  

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy (dále jen správní orgán), jako místně a věcně 
příslušný silniční správní úřad 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), na základě žádosti 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001, 
zastoupené na základě plné moci Michalem Trenčinským, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, IČ: 
742 89 501, obdržené 11. 10. 2018, 

povoluje

podle ust. § 24 odst. 2 a 4 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku silnice č. II/124  ve staničení 
km 5,450 – 6,700 a nařizuje objížďku z důvodu provádění prací na stavbě „II/124 Hostišov – Jiřetice, 
hranice okresu“, realizace 5. a 6. etapy v úseku Sedlečko – Jiřetice takto:

Termín uzavírky: 29. 10. 2018 – 15. 12. 2018
Objízdná trasa: Obousměrná objízdná trasa vede po silnicích II/124, II/137, II/125, II/121, II/150 a I/3.
Dopravně-inženýrské opatření s vyznačením objízdné trasy zpracované spol.  Quo s.r.o. je nedílnou přílohou 
tohoto rozhodnutí.

Autobusová doprava:
29. 10. 2018 – 11. 11. 2018:

- dopravce ČSAD Benešov s.r.o. 

 autobusové linky budou ukončeny v Neustupově, kde se otočí a pojedou zpět, 

 nebudou obsluhovány autobusové zastávky Neustupov, Bořetice; Neustupov, Sedlečko;
Neustupov, Barčov, rozcestí; Neustupov, Jiřetice

- dopravce COMETT PLUS, spol. s r.o.

 z Jiřetic přes Chlistov, Miličín, po I/3 na Hostišov, do Neustupova a zpět do Votic a Olbramovic

 nebudou obsluhovány autobusové zastávky Neustupov, Barčov, rozcestí; Neustupov, Sedlečko; 
Neustupov, Bořetice

12. 11. 2018 – 15. 12. 2018: Pro autobusovou dopravu bude průjezd uzavřeným úsekem umožněn.
Tímto opatřením bude zajištěna nezbytná školní autobusová doprava!

v z.: Michal Trenčinský
       M. Kudeříkové 1575
       256 01 Benešov
       IČ: 742 89 501

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, přísp. org.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001
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Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce: POOR, a.s.,  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, 
IČ: 430 05 560, kontaktní osoba: Radovan Musil, tel. 602 376 984

Stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky:
Přechodné dopravní značení bude provedeno odborně, provedením musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015
Sb., ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové listy VL 6.1, zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být v souladu 
s dopravně inženýrským opatřením vypracovaným spol. Quo s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov 
odsouhlaseným PČR DI Benešov.
Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno dle stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích vydanými Odborem správních činností a dopravy MěÚ Votice pod č.j. 
37646/2018/SD-SL, Odborem dopravy KÚSK pod č.j. 132458/2018/KUSK-DOP/Bry, Odborem dopravy MěÚ 
Tábor pod č.j. METAB 55657/2018/OD/VPec a Odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vlašim pod 
č.j. ODSH 65692/18 MaE. 

Podmínky uzavírky:
1. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o 

uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky (dle § 
24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích).

2. Po celou dobu uzavírky bude značení kontrolováno, případně doplněno. Orgány Policie ČR mají 
právo dopravní značení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního 
provozu nebo důležitý veřejný zájem.

3. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou a po skončení uzavírky bude neprodleně 
odstraněno.

4. Uživatelům sousedních nemovitostí v uzavřeném úseku silnice bude umožněn odpovídající 
přístup. Zástupce žadatele zjistí před uzavřením silnice konkrétní potřeby uživatelů přilehlých 
nemovitostí a dohodne se s nimi na optimálním způsobu zajištění přístupu. 

5. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky 
(dle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).

6. Žadatel o povolení uzavírky zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem včasnou 
informovanost všech osob dotčených uzavírkou a dále zajistí zveřejnění informací o uzavírce 
v místě způsobem obvyklým (např. vyvěřením informací o uzavírce na úřední desce či vyhlášení 
obecním rozhlasem).

7. Na začátku uzavírky žadatel o povolení uzavírky umístí informační tabule s uvedením dat o zahájení
a ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce popř. další vhodný údaj související se 
stavební akcí.

8. V případě, že omezení provozu na silnici č. II/124 bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, 
než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než k prvnímu dni 
platnosti povolení nebo dřívější ukončení akce a plné obnovení provozu než je poslední den 
platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní 
informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na  596663550-3, 
nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.

9. Správnímu orgánu zůstává vyhrazeno právo tyto podmínky doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný 
zájem a vydat nové rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

O d ů v o d n ě n í :
Správní orgán obdržel dne 11. 10. 2018  žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, se sídlem 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupené na základě doložené plné moci Michalem Trenčinským, M. 
Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, o povolení úplné uzavírky silnice č. II/124  ve staničení km 5,450 – 6,700
z důvodu provádění prací na stavbě „II/124 Hostišov – Jiřetice, hranice okresu“, realizace 5. a 6. etapy 
v úseku Sedlečko – Jiřetice. 
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Po posouzení žádosti a předložených podkladů, po projednání s účastníky řízení, kterými jsou vlastník 
pozemní komunikace, která má být uzavřena, vlastníci pozemních komunikací, po nichž má být vedena 
objížďka a obce, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, po 
souhlasu PČR DI Benešov a DI Tábor s navrženou objízdnou trasou a po projednání s dotčenými dopravci 
v linkové osobní dopravě ve smyslu zajištění školní autobusové dopravy, dospěl správní orgán k závěru, že 
omezení provozu lze povolit, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Účastníky řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2, 3 správního řádu vymezil správní orgán následovně:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, přísp. org., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Městys Neustupov, Město 
Mladá Vožice, Obec Šebířov, Obec Slapsko, Obec Kamberk, Městys Louňovice p. Blaníkem, Obec Zvěstov, 
Obec Ratměřice, Obec Jankov a Město Votice. 

P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 52 Praha 5, prostřednictvím Městského 
úřadu Votice, Odboru správních činností a dopravy, Komenského nám. 700, 259 17 Votice.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích odkladný účinek.
                                                                                                         

Ing. Miluše Slunečková
referentka Odboru správních činností a dopravy

Příloha: Dopravně inženýrské opatření

Obdrží:
účastníci řízení:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
v zastoupení Michal Trenčínský, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, přísp. org., závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4 – Nusle 
- Městys Neustupov, Neustupov 94, 257 86 Miličín
- Město Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 39143 Mladá Vožice
- Obec Šebířov, Šebířov 31, 391 43 Mladá Votice
- Obec Slapsko, Slapsko 21, 39143 Mladá Vožice
- Obec Kamberk, Kamberk 71, 257 06 Louňovice p. Blaníkem
- Městys Louňovice p. Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice p. Blaníkem
- Obec Zvěstov, Zvěstov 113, 257 06 Louňovice p. Blaníkem
- Obec Ratměřice, Ratměřice 72, 257 03 Jankov
- Obec Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov
- Město Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice

Dotčené orgány a ostatní:
- PČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát,

K Pazderně 906, 256 01  Benešov
- PČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, 

Soběslavská 2763, 390 05 Tábor
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
- Městský úřad Vlašim, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim
- KÚSK, Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- ČSAD Benešov s.r.o., Blanická 960, 258 01 Vlašim
- COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, 390 02 Tábor
- Zdravotnická záchranná služba, Máchova 400, 256 01 Benešov.
- Hasičský záchranný sbor, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov.
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