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MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV 

Masarykovo náměstí 100 

256 01 Benešov 

tel: 317 754 111 

fax: 317 754 199 

e-mail:  mubene@benesov-city.cz  

 epodatelna@benesov-city.cz 

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 oddělení silniční správní úřad 

ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/ 32219/2019/VÝST 

SPIS. ZNAČKA: VÝST/25999/2019/SEM 

VYŘIZUJE: Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba 

TELEFON: 312 821 247 

E-MAIL: sebova@benesov-city.cz 

DATUM: 22.03.2019 

Č. SPR. R.: 145/2019 
 

 
Lesy  České  republiky,  s.p., Lesní  závod  Konopiště, IČO 421 96 451,  Přemyslova  č.p.  1106/19,  500 08   
Hradec Králové 
 

 

ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ UZAVÍRKY 

Výroková část 

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad, jako 
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním 
řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 07.03.2019 podaly 

 
Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu správce 
komunikace – podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“) 

I. p o v o l u j e 

úplnou uzavírku silnice č. II/107 v úseku Čakovice – Kamenice, ve staničení cca km 16,225 – 18,252, 
v celkové délce 2027 m 

II. n a ř i z u j e   o b j í ž ď k u 

která je vyznačena v přiložené situaci dopravního opatření DIO, v návaznosti na uzavírku uvedenou 
v bodě I. tohoto rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou: 

Objízdná trasa bude vedena po silnicích č. III/6032, II/603 a II/107, v celkové délce cca 8,5 km. 
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III. Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky 

1. Uzavírka se povoluje za účelem kácení rizikových dřevin ve výše uvedeném úseku. 

2. Doba trvání uzavírky je stanovena 26.03.2019 od 07:00 hod. – 30.03.2019 do 18:00 hod.  

3. Dopravní značení v místě uzavírky a na trase objížďky se stanovuje dle stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, vydané Městským úřadem Benešov, Odborem výstavby  
a územního plánování, oddělením silničního správního úřadu dne 19.03.2019 pod č.j. 
MUBN/30343/2019/VÝST a dále Městským úřadem v Říčanech, Odborem správních agend a dopravy 
dne 19.03.2019 pod č.j. 77565/2019-MURI/OSAD/1294. 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. 

4. Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem dotčené pozemní komunikace, Krajskou správou  
a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. ze dne 07.03.2019 pod č.j. 910/19/KSÚS/BNT/BEN a dále 
ze dne 12.03.2019 pod č.j. 1675/19/KSÚS/KHT/PIC. 
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5. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn 
přístup k sousedním nemovitostem. 

6. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci 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 tel.: 596 663 550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz, a dále silničnímu 
správnímu úřadu na e-mail v hlavičce tohoto rozhodnutí. 

7. Žadatel zajistí, aby na začátku uzavírky byla umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení  
a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby,  
na jejichž žádost byla uzavírka povolena, pokud je doba trvání uzavírky delší než tři dny a týká-li  
se stavebních prací. 

8. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Ing. Petr Kjučukov (Lesy České republiky, 
s.p., Lesní závod Konopiště, IČO 421 96 451, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové),  
tel.: 724 523 362. 

 
Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném 
znění (dále jen „správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

 

Odůvodnění 

Žadatel podal dne 07.03.2019 žádost o povolení uzavírky komunikace, uvedeným dnem bylo zahájeno 
řízení. 

Jestliže byla stanoviska všech dotčených orgánů, resp. účastníků řízení, k uzavírce nebo přiloženému 
dopravně – inženýrskému opatření 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 pro účastníky silničního provozu 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. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky 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, p.o., IČO 000 66 001, Město Týnec nad Sázavou,  
IČO 002 32 904, Obec Řehenice, IČO 002 40 699, Obec Kamenice, IČO 002 40 273 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

-       Požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou uvedené v podmínkách rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje, 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. 
 
Otisk úředního razítka. 
  
Michaela Šebová, v. r. 
odborný referent 
 

Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží 

žadatel a účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky) 

Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, IDDS: e8jcfsn 
 
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky) 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5 
Město Týnec nad Sázavou, IDDS: vrpbfxs 
Obec Řehenice, IDDS: zn9b6ry 
Obec Kamenice, IDDS: f6ibnuh 
  
dotčené orgány 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 
2dtai5u 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát, 
IDDS: 2dtai5u 
Město Říčany, odbor správních agend a dopravy, IDDS: skjbfwd 
 
na vědomí 

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73 
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