
Mestský úrad Votice
Odbor správních cinností a dopravy
Komenského námestí 700
259 17 Votice MVOTXOOIZLLS

BESs.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov
IC: 473 92 553

v z. Quo s.r.o.
Križíkova 2158
25601 Benešov u Prahy
IC: 264 87985

Císlo jednací:
20876/2013/SD-SL

Spisová znacka:
20843/2013/SD-SL

Vyrizuje
Ing. Slunecková

Telefon
317830121

Votice dne
11. 9. 2013

Pocet listu: 2

Pocet príloh: 1
Císlo správního rozhodnutí: 24/2013/SL

ROZHODNUTÍ
Mestský úrad Votice, odbor správních cinností a dopravy, jako príslušný silnicní správní úrad ve vecech
silnic s výjimkou vecí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v prenesené pusobnosti,
podle ustanovení § 40 odst. 4) písmo a) zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a po projednání s dotcenými úcastníky,
kterými jsou Obec Jankov, Mesto Bystrice a Krajská správa a údržba silnic Stredoceského kraje, p. o.,
rozhodl podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto:
Na základe žádosti spolecnosti B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IC: 473 92553, zastoupené na
základe plné moci spolecností Quo s.r.o., Križíkova 2158,25601 Benešov, IC: 264 87 985, ze dne 9.9. 2013

P O vol u je:

úplnou uzavírku silnice 111/1123 ve stanicení km cca 11,500 v obci Picín z duvodu opravy propustku.

Omezení obecného užívání silnice uzavírkou
- v termínu 14.9. -15.9.2013

Trasa objížd'ky v dobe úplné uzavírky: Obousmerná objízdná trasa je vedena po silnici c. III/1114 pres
Jankovskou Lhotu do Stržence, dále vpravo po silnici c. III/1118 pres H1ivín, Vojslavice zpet na silnici c.
III/1123. Celková délka objízdné trasy je cca 5,5 km.

Odpovedná osoba za organizování a zabezpecení prací: B E S s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov, IC
47392553, p. Dohnal David, c. tel. 724611015

Autobusová doprava:
Dne 14. 9. 2013 v 6,13 hod. bude umoznen místem uzavírky prujezd linky 200072. Dále bude
autobusová doprava využívat navrženo u objízdnou trasu.
Pri uzavírce nebudou obsluhovány zastávky Jankov -Jitra, Jankov - Picín.

Prechodné dopravní znacení:
Bude provedeno odborne, provedením musí odpovídat vyWášce MD c. 30/2001 Sb., CSN EN 12899-1,
kterou doplnují vzorové listy VL 6.1., zák. c. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejších predpisu. Dále musí být v souladu s dopravním opatrením
vypracovaným firmou Quo s.r.o., Križíkova 2158, 256 01 Benešov, p. Michalem Trencinským v 8/2013,
odsouhlaseným Policií CR, KRPSK, Dopravním inspektorátem Benešov dne 16. 8. 2013, které je nedílnou
soucástí tohoto rozhodnutí.

Dopravní znacení uzavreného úseku a objízdné trasy bude provedeno na silnicích c. III/1123 ac. III/l114 ve
správním obvodu obecního úradu obce s rozšírenou pusobností Mestského úradu Votice podle Stanovení
precpodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaným odborem správních cinností a dopravy
MeU Votice dne 10. 9. 2013 pod c.j. 20874/2013/SD-SL. Na silnicích C. III/1114, III/1118 a III/I 123 ve
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správním obvodu obecního úradu obce s rOZSlrenou pusobností Mestského úradu Benešov stanovil
prechodnou úpravu provozu Mestský úrad Benešov c.j. MUBN/52244/2013NÝST.
Po celou dobu uzavírky bude znacení kontrolováno, prípadne doplneno. Orgány Policie CR mají právo
dopravní znacení zmenit nebo doplnit, vyžádá-li si to situace silnicního provozu.
Dodavatel dopravního znacení: Quo s.r.o., Križíkova 2158,25601 Benešov, odpovedná osoba p. Václav
Zárybnický, C. tel. 737 797 211

Podmínky uzavírky:
1) Budou splneny podmínky KSÚS Stredoceského kraje, prísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5,

která je správcem a zároven zástupcem Stredoceského kraje jako vlastníka silnic C. III/1114, III/1123
a III/1118 (cj. 2404/13/KSÚS/BNTIBEN ze dne 16.8.2013):
- Znacení bude provedeno dle schválených TP a odsouhlaseno Policií CR DI Benešov
- Zhotovíte 1zodpovídá za rádné oznacení uzavírky behem celé doby konání stavby.
- Neprodlene po skoncení stavby odstranit prechodné DZ.

2) Termín uzavírky musí být dodržen. Práce budou provedeny o víkendu.
3) Obec Jankov zajistí informování obcanu o výlukách autobusových spoju v dobe uzavírky zpusobem

v míste obvyklým.
4) Predepsané oznacení uzavírky a objízdných tras provede žadatel na svuj náklad a odpovídá za jeho

stav po celou dobu trvání uzavírky. Žadatel zajistí místo uzavírky a objížd'ky tak, aby nedošlo
k ohrožení chodcu a silnicního provozu, na vlastní náklady.

5) Po ukoncení uzavírky bude prechodné dopravní znacení neprodlene odstraneno.
6) Nikdo nemá nárok na náhradu prípadných ztrát, jež mu vzniknou v dusledku uzavírky nebo

objíždky (dle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).
7) Žadatel zajistí, aby byl v dobe uzavírky umožnen prístup k sousedním nemovitostem.
8) Odboru správních cinností a dopravy MeÚ Votice zustává vyhrazeno právo tyto podmínky doplnit

bude-li to vyžadovat verejný zájem a vydat nové rozhodnutí.

V prubehu správního rízení byli stanoveni tito úcastníci rízení:
- B E S s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov, zastoupená na základe plné moci spol. Quo S.I'.O., Križíkova

2158,25601 Benešov
- Krajská správa a údržba silnic Stredoceského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Obec Jankov, Jankov 14,25703 Jankov
- Mesto Bystrice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystrice

Oduvodnení:

Odbor správních cinností a dopravy MeÚ Votice posoudil žádost B E S s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov,
zastoupené na základe plné moci spol. Quo S.I'.O., Križíkova 2158, 256 01 Benešov ze dne 9. 9. 2013
o povolení úplné uzavírky silnice 111/1123 ve stanicení km cca 11,500 v obci Picín z duvodu opravy
propustku.
Po projednání s ostatními dotcenými úcastníky Mestský úrad Votice, odbor správních cinností a dopravy,
povolil úplnou uzavírku silnice III/1123 a narídil objíždku tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poucení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnu ode dne jeho oznámení ke Krajskému úradu
Stredoceského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 15021 Praha 5, prostrednictvím Mestského úradu ve
Voticích, Odboru správních cinností a dopravy, Komenského nám. 700, 259 17 Votice.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona C. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
odkladný úcinek.

otisk
úrcJního razítka

Ing. Miluše Slunecková
referentka odboru správních cinností a dopravy
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ObdržÍ:
- Quo s.r.o., Križíkova 2158,25601 Benešov
- Krajská správa a údržba silnic Stredoceského kraje, p. O., Zborovská 11, 15021 Praha 5
- Obec Jankov, Jankov 14,25703 Jankov
- Mesto Bystrice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystrice
Na vedomí:
- Policie CR, Krajské reditelství policie Stredoceského kraje, Dopravní inspektorát, K Pazderne 906, 256 01

Benešov
- Zdravotnická záchranná služba, Máchova 400, 25601 Benešov
- Hasicský záchranný sbor, Pod Lihovarem 1816,25601 Benešov
- CSAD Benešov, a.s., Blanická 960,25801 Vlašim
- Mestský úrad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 100,25601 Benešov
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