MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

312 821 111
tel:
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
ČÍSLO JEDNACÍ

MUBN/ 83513/2021/VÝST

SPIS. ZNAČKA:

VÝST/25063/2021/SEM

VYŘIZUJE:

Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba

TELEFON:

312 821 247

E-MAIL:

sebova@benesov-city.cz

DATUM:

27.05.2021

Č. SPR. R.:

325/2021

SILNICE GROUP a.s., IČO 622 42 105, Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00 Praha 1,
kterou zastupuje Quo s.r.o., IČO 264 87 985, Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov,
kterou zastupuje Michal Trenčinský, IČO 742 89 501, M. Kudeříkové č.p. 1575, 256 01 Benešov

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část
Dne 14.05.2021 podala společnost SILNICE GROUP a.s., Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00 Praha 1 žádost
o změnu rozhodnutí o uzavírce, která spočívá ve změně termínu trvání uzavírky a jednotlivých etap,
na kterou Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad
dne 08.03.2021 pod č.j. MUBN/38046/2021/VÝST vydal rozhodnutí o povolení uzavírky silnice č. II/114
v úseku Břevnice – Bělice.
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad posoudil
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 39
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, žádost o změnu rozhodnutí o uzavírce, spočívající v prodloužení termínu uzavírky v rozsahu,
v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků správního řízení,
jakož i zájmů chráněných dotčenými správními úřady, a podle ustanovení § 101 písm. c) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném znění (dále jen „správní řád“) rozhodl,
že změnu shora uvedené uzavírky
povoluje
v tomto rozsahu:
- mění se podmínka č. 2 rozhodnutí vydaného dne 08.03.2021 pod č.j.
MUBN/38046/2021/VÝST, a to následujícím způsobem:
I.etapa (Bělice-lom + průtah Břevnice)
do 30.06.2021
II.etapa (lom-Stranný)
01.07.2021 – 31.08.2021;
III.etapa (Stranný)
01.09.2021 – 15.10.2021;
- doplňuje se podmínka č. 3 rozhodnutí vydaného dne 08.03.2021 pod č.j.
MUBN/38046/2021/VÝST: Dopravní značení v místě uzavírky a na trase objížďky se stanovuje
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dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem
Benešov, Odborem výstavby a územního plánování, oddělením silničního správního úřadu dne
08.03.2021 pod č.j. MUBN/37976/2021/VÝST a dále dne 20.05.2021 pod č.j.
MUBN/77799/2021/VÝST a MUBN/77818/2021/VÝST, vydané Městským úřadem Černošice,
Odborem stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací dne 25.02.2021 pod č.j. MUCE
22347/2021 OSU a dále ze dne 27.05.2021 pod č.j. MUCE 65624/2021 OSU a dále vydané
Městským úřadem Dobříš, Odborem výstavby a životního prostředí, oddělením výstavby, úsekem
dopravy a silničního hospodářství dne 01.03.2021 pod č.j. MDOB 11018/2021/Von. Žadatel
zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu
a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Po ukončení uzavírky bude
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu.
Autobusová doprava:
Linka PID 455 (od 01.04.2021 změna číselného označení linky na PID 755) bude vedena odklonem:
I.etapa (ZMĚNA!!! do 30.06.2021) – po silnicích č. II/105 – III/10515 – III/11431; budou zrušeny zastávky
„Stranný,Břevnice“; „Stranný,Rozc.“; „Stranný“; „Neveklov,Nebřich“, „Neveklov,Rozc.Nouze“;
„Neveklov,Bělice,Rozc.“, „Neveklov,Blažim,Rozc.“ a „Neveklov,Blažim“.

II.etapa (ZMĚNA!!! 01.07.2021 – 31.08.2021) – po silnicích č. II/105 – III/10515 – III/11431; budou
zrušeny zastávky „Stranný,Břevnice“; „Stranný,Rozc.“; „Stranný“ a „Neveklov,Rozc.Nouze“.
III.etapa (ZMĚNA!!! 01.09.2021 – 15.10.2021) – po silnicích č. II/105 – III/10515 – místní komunikace
Netluky – „Nouze“; budou zrušeny zastávky „Stranný,Břevnice“; „Stranný,Rozc.“ a „Stranný“; zastávky
„Neveklov,Rozc.Nouze“ budou přemístěny na místní komunikaci vedoucí od osady Nouze před
křižovatku se silnicí č. II/114.
Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního
orgánu:
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00 Praha 1,
QUO s.r.o., Křižíkova č.p. 2158, 256 01 Benešov

Odůvodnění
Žadatel podal dne 14.05.2021 žádost o povolení změny rozhodnutí o uzavírce, uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení.
Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen
„silniční správní úřad“) přezkoumal předloženou žádost o povolení změny rozhodnutí o uzavírce – změna
termínu úplné uzavírky a jednotlivých etap povolené rozhodnutím ze dne 08.03.2021 pod č.j.
MUBN/3804/2021/VÝST, z důvodu a) nevhodných klimatických podmínek (deštivé počasí), b) víceprací
(sanace podloží komunikace, výměna nefunkční dešťové kanalizace, nový chodník, zhotovení
vyztuženého svahu v obci Břevnice), c) nemožnost souběhu prací a d) opakovaně nařízená karanténa
Krajskou hygienickou stanicí SK z důvodu onemocnění Covid 19 – a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
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Jestliže byla stanoviska všech dotčených orgánů, resp. účastníků řízení, ke změně uzavírky získána před
prvním úkonem silničního správního úřadu v řízení, silniční správní úřad považuje tato stanoviska
za projednání žádosti ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích s těmito subjekty.
V souladu s § 6 správního řádu proto silniční správní úřad nezatěžoval účastníky řízení dalším
projednáním věci a rozhodl bez zbytečných průtahů, aby byla uzavírka zveřejněna na webovém portálu
Národního dopravního informačního centra z hlediska veřejného zájmu s největším možným
předstihem.
Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Žadatel prokázal důvod pro změnu platnosti povolení. Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1
vyhlášky změnu termínu posoudil a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a po
projednání podle § 24 zákona o pozemních komunikacích povolil uzavírku komunikace při použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Město
Neveklov, IČO 002 32 386, Obec Stranný, IČO 008 75 805, Obec Chotilsko, IČO 002 42 306, Obec Slapy,
IČO 002 41 652, Obec Korkyně, IČO 006 62 861, Městys Netvořice, IČO 002 32 360, Obec Křečovice, IČO
002 32 068, Obec Rabyně, IČO 002 32 599
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního
orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Michaela Šebová
odborný referent

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží
zmocněnec žadatele a účastníků řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Město Neveklov, IDDS: mssbcgw
Obec Stranný, IDDS: zf2apdw
Obec Chotilsko, IDDS: 42saka5
Obec Slapy, IDDS: hrfbxt6
Obec Korkyně, IDDS: ig7b4p3
Městys Netvořice, IDDS: jgzatu8
Obec Křečovice, IDDS: hspajnk
Obec Rabyně, IDDS: 47uaqam
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát,
IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Dobříš, úsek dopravy a silničního hospodářství, IDDS: pnxbx8u
Městský úřad Černošice, silniční správní úřad, IDDS: u46bwy4
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf
ostatní
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n
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