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MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T. G. Masaryka 32, pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany

Č.j. OD/4129/2020-15 Váň
Vyřizuje: Jitka Váňová
Oprávněná úřední osoba

V Sedlčanech 14. dubna 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sedlčany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní 
úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) rozhodl na základě podané 
žádosti společností M-SILNICE a.s., IČ: 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice v zastoupení na 
základě plné moci společností Údržba silnic s.r.o., IČ: 61681199, Na Červeném Hrádku 294, 264 01 
Sedlčany (dále jen „žadatel“) ze dne 20. 2. 2020 ve věci povolení úplné uzavírky silnice č. II/105 
v obci Počepice, z důvodu provádění stavebních prací pro stavbu II/105 Počepice, most ev. č. 105-
029, oprava mostu,  takto:
V souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 
I. povoluje
úplnou uzavírku silnice č. II/105 v obci Počepice, km staničení cca 53,600, z důvodu zajištění 
bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce výše uvedené silnice, za účelem provádění 
stavebních prací pro stavbu II/105 Počepice, most ev. č. 105-029, oprava mostu.

II. nařizuje
objízdnou trasu obousměrnou pro vozidla do 6 t: povede po silnici II/105 Vysoký Chlumec na křiž. 
U sloupu dále po silnici III/10525 směr Rovina až do Libčic a poté po silnici III/10529 přes 
Nechvalice do Bratřejova a zpět na silnici II/105
I. Objízdnou trasu jednosměrnou pro vozidla nad 6 t: povede po silnici II/105 Petrovice a bude 
odkloněna na silnici II/118 směr Krásná Hora nad Vltavou, z Krásné Hory nad Vlt. po silnici II/102 
směr Kamýk nad Vlt. až ke křiž. se silnicí III/10229 směr Zrůbek až na silnici I/18
II. Objízdnou trasu jednosměrnou pro vozidla nad 6 t: povede po silnici II/105 až ke křiž. se sil. 
II/120 směr Sedlec-Prčice, v Sedlci-Prčice bude odkloněna na silnici II/121 směr Chyšky a před obcí 
Milevsko bude připojena na silnici II/105
Objízdná trasa obousměrná pro autobusovou dopravu povede po nestanovené objízdné trase 
z Počepic (zastávka u hřiště) a dále po místní komunikaci ve směru Rovina.

Termín uzavírky:
20. 4. 2020 – 30. 11. 2020
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Pro úplnou uzavírku se stanovují tyto podmínky:
1. Vyznačení uzavřeného úseku a objízdných tras bude provedeno na základě opatření obecné 
povahy vydané Odborem dopravy a SH MěÚ Sedlčany č. j. OD/4129/2020-13 Váň, Odborem 
dopravy a živnostenský MěÚ Milevsko č. j. MM 21187/2020 a stanovením přechodné úpravy 
Odborem dopravy MěÚ Tábor č. j. METAB 19062/2020/OD/SMar.
2. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou a dle podmínek uvedených ve stanovení 
přechodné úpravy provozu, které vydaly příslušné správní úřady ve věci. 
3. Odpovědný subjekt za zabezpečení uzavírky a kontrolu dopravního značení po celou dobu 
uzavírky bude Údržba silnic s.ro. kontaktní osoba: p. Miroslav Váňa, tel. 606 479 022. Zkrácení 
termínu uzavírky bude nahlášen zdejšímu úřadu, dopravcům a IZS.
4. Odpovědný subjekt za organizování a zabezpečení akce bude M-SILNICE a.s., kontaktní osoba: p. 
Filip Slaba, tel. 606 601 227.
5. Dopravci linky 300071 (D71) Sedlčany-Počepice-Petrovice, Kuní a linky 303060 (D60) Sedlčany-
Petrovice-Milevsko pojedou po nestanovené objízdné trase z Počepic (zastávka u hřiště) a dále po 
místní komunikaci ve směru Rovina. Po dobu uzavírky nebude obsloužena zastávka Počepice, Vitín, 
rozc. a Počepice. Cestující budou moci využívat náhradní zastávku Počepice, hřiště., kterou označí 
dopravce.  Dopravce zajistí informovanost cestujících formou vývěsek.
6. Informovanost veřejnosti o úplné uzavírce zajistí příslušné obce a města způsobem v místě 
způsobem obvyklým, kterých se týká uzavírka a objízdné trasy (např. vyvěšení na úřední desce či 
vyhlášení obecním rozhlasem).
7. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup. Žadatel zajistí dostatečným a 
prokazatelným způsobem informovanost všech občanů dotčených uzavírkou, rovněž bude 
dohodnut režim přístupu k provozovnám a jednotlivým podnikatelským subjektům lokalizovaných 
v úseku uzavírky.
8. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
9. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nemá nikdo nárok na náhradu 
případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
10. Na začátku uzavírky žadatel (zhotovitel) umístí orientační tabuli s uvedením dat o zahájení, 
ukončení uzavírky, název a sídlo zhotovitele – investora akce, popř. další vhodný údaj související se 
stavební akcí (její název, objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.).
11. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě za přestupky pro právnické a 
podnikající fyzické osoby dle § 42b odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a pokutě za přestupky pro fyzické osoby dle § 42a 
odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
12. Orgán Policie ČR KŘSK DI Příbram mají právo kontroly a určení dalších doplňujících dopravních 
opatření v průběhu omezení.
Úplná uzavírka si vyžádá přemístění zastávky linkové osobní dopravy.
Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí 
doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „správní řád“) je společnost M-SILNICE a. s., IČ: 42196868, Husova 1697, 530 03 
Pardubice.
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Odůvodnění

Dne 20. 2. 2020 podal žadatel žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/105 v obci Počepice, 
z důvodu bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce výše uvedené silnice, za účelem 
provádění stavebních prací pro stavbu II/105 Počepice, most ev. č. 105-029, oprava mostu.

Silniční správní úřad opatřením z 26. 2. 2020 pod č. j. OD/4129/2020-2 Váň oznámil účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení uzavírky a nařídil ústní jednání projednání 
žádosti. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol. Při ústním jednání nebyla odsouhlasena 
navržena původní objízdná trasa ze zadávací dokumentace a žadatel předložil studii nových 
objízdných tras, které bylo nutno upravit a předložit dotčenému orgánu PČR DI Příbram 
k odsouhlasení. Obdržením nových návrhů na objízdné trasy do uvedeného řízení vyvstali noví 
účastníci řízení a dotčené orgány, a proto silniční správní úřad opatřením z 12. 3. 2020 pod. č. j. 
OD/4129/2020-4 Váň jim oznámil zahájení řízení a stanovil lhůtu pro vyjádření. Odlišné vedení 
objízdných tras bylo silničním správním úřadem projednáno se všemi účastníky řízení a dotčenými 
orgány.

Silniční správní úřad se při rozhodování řídil následujícími podklady:
- vyjádření KSÚS Střed. kraje, přísp. org. z 13. 3. 2020
- vyjádření PČR DI Benešov z 13. 3. 2020
- vyjádření SÚS JčK Písek z 16. 3. 2020, značka 03932/2020
- vyjádření ŘSD ČR Praha z 13.3. 2020, značka 1512/ŘSD/31200/BP/2020
- stanovisko PČR JčK DI Písek z 19. 3. 2020, č. j. KRPC-36861-1/ČJ-2020-020506-I
- stanovisko PČR DI Příbram z 19. 3. 2020, č. j. KRPS-72009-1/ČJ-2020-011106
- vyjádření PČR JčK DI Tábor z 23. 3. 2020, č. j. KRPC-731-264/ČJ-2020-020806
- sdělení obce Počepice z 23. 3. 2020, č. j. POC-271/2020
- vyjádření SÚS JčK Tábor z 1. 4. 2020
- Opatření OP-stanovení přechodné úpravy provozu vydané MěÚ Milevsko, odbor dopravy a 
živnostenský, č.j. MM 21187/2020
- Opatření OP-stanovení přechodné úpravy provozu vydané MěÚ Sedlčany, odbor dopravy a SH, č. 
j. OD/4129/2020-13 Váň
- stanovení přechodné úpravy provozu vydané MěÚ Tábor, odbor dopravy, č. j. METAB 
19062/2020/OD/SMar

Po posouzení žádosti a předložených podkladů a na základě skutečností, které jsou známy, a po 
projednání žádosti s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníkem 
pozemní komunikace, po níž má být vedená objížďka a s obcí, na jejímž zastavěném území má být 
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, dospěl zdejší silniční správní úřad k závěru, že úplnou 
uzavírku lze povolit, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

- Účastníky řízení silniční správní úřad vymezil následovně: M-SILNICE a. s. KSÚS Středočeského 
kraje, přísp. org.  Praha, obec Počepice, obec Nechvalice, městys Vysoký Chlumec, SÚS JčK Tábor, 
SÚS JčK Písek, město Sedlec-Prčice, město Sedlčany, obec Jesenice, obec Nedrahovice, město 
Krásná Hora nad Vltavou, obec Petrovice, obec Svatý Jan, obec Dublovice, obec Chyšky, obec 
Nadějkov, město Milevsko, ŘSD ČR Praha.                                                       
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, podáním učiněným u Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ 
Sedlčany. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o 
pozemních komunikacích odkladný účinek.

otisk úředního razítka

 
Jitka Váňová v. r.
 referent odboru dopravy a SH       
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                             
Doručí se:
Účastníci řízení:
M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
- zastupuje Údržba silnic s.r.o., Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany
Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor
ŘSD ČR správa Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha-Nusle
Obec Počepice, Počepice 60, 262 55 Petrovice u Sedlčan
Obec Nechvalice, Nechvalice 62, 264 01 Sedlčany
Městys Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec 14, 262 52 Vysoký Chlumec
Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
Obec Jesenice, Jesenice 11, 264 01 Sedlčany
Obec Nedrahovice, Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany
Obec Petrovice, Petrovice 26, 262 55 Petrovice u Sedlčan
Město Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Obec Svatý Jan, se sídlem Drážkov 33, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Obec Dublovice, Dublovice 33, 262 51 Dublovice
Město Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky
Obec Nadějkov, nám. Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420/12, 399 01 Milevsko

Dotčený orgán:
Policie ČR KŘSK DI Benešov, K Pazderně 906, 256 01 Benešov
Policie ČR KŘSK DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V, KRPS-72009-1/ČJ-2020-011106
Policie ČR Krajské ředitelství policie JčK DI Písek, Na Výstavišti 377, 397 01 Písek
Policie ČR Krajské ředitelství policie JčK DI Tábor, Soběslavská 2763, 390 005 Tábor
MěÚ Milevsko, odbor dopravy a živnostenský, Sažinova 843, 399 01 Milevsko
MěÚ Tábor, odbor dopravy, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 
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Oznámí se:
HZS Kladno
ZZS Příbram, Benešov, Krásná Hora nad Vltavou 
Mediterra Sedlčany s.r.o.
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
ČSAD České Budějovice a.s.
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Dobříš
KÚ Střed. kraje, odbor dopravy, p. Vittek, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
JSDI – centrální evidence uzavírek

-spis

Příloha: situace s vyznačením uzavírky a objízdných tras
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