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MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV 

Masarykovo náměstí 100 

256 01 Benešov 

tel: 312 821 111 
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/167609/2020/VÝST 

SPIS. ZNAČKA: VÝST/66606/2020/SEM 

VYŘIZUJE: Michaela Šebová - oprávněná úřední osoba 

TELEFON: 312 821 247 

E-MAIL: sebova@benesov-city.cz 

DATUM: 01.10.2020 

Č. SPR. R.: 577/2020 
 

Skanska a.s., IČO 262 71 303, Křižíkova č.p. 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, 
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 

POVOLENÍ UZAVÍRKY – DOPLNĚNÍ ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE  

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 návrh na doplnění rozhodnutí o uzavírce ve věci vedení autobusové dopravy, kterou 
dne 29.09.2020 podal Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská č.p. 406/10, 
110 00 Praha 1 a podle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích 
 
doplňuje rozhodnutí o uzavírce ze dne 08.06.2020 pod č.j. MUBN/81585/2020/VÝST ve věci 
organizace linkové autobusové dopravy a to následovně: 
 
 
Po dobu uzavírky silnice č. II/106 bude pro linku PID 452 zřízena zastávka „Lešany,Nová Ves,Rozc.“, 
jedná se o již stávající zastávku linkové autobusové dopravy na silnici č. II/105, kterou linka PID 452 
běžně neobsluhuje; s účinností od 05.10.2020. 

Rozhodnutí o uzavírce ze dne 08.06.2020 pod č.j. MUBN/81585/2020/VÝST se tímto pouze doplňuje. 
Zbývající část výroku a podmínky zůstávají beze změn. 

 

 
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: 

Skanska a.s., Křižíkova č.p. 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín 
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Odůvodnění 

Dne 29.09.2020 podal Regionální organizátor Pražské integrované dopravy návrh na doplnění organizace 
autobusové dopravy v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/106, kdy rozhodnutí o uzavírce bylo vydáno dne 
08.06.2020 pod č.j. MUBN/81585/2020/VÝST. 

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen 
„silniční správní úřad“) přezkoumal předloženou žádost o doplnění rozhodnutí o uzavírce – doplnění 
organizace linkové autobusové dopravy, kdy linka PID 452 bude vedena odklonem přes Novou Ves tak, 
aby zajistila obslužnost autobusové zastávky „Lešany,Nová Ves,Rozc.“ – jedná se o již stávající zastávku 
na silnici č. II/105, kterou linka PID 452 běžně neobsluhuje, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou 
ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků 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 č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  
o pozemních komunikacích, v platném znění, 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 doplnění 
uzavírky 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 
Týnec nad Sázavou, IČO 002 32 904, Obec Krhanice, IČO 002 32 025, Obec Lešany, IČO 002 32 122, Obec 
Kamenný Přívoz, IČO 002 41 351 

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. 



Č.j. MUBN/167609/2020/VÝST str. 3 

 

Stránka 3 z 3 
www.benesov-city.cz 

IČO: 00 231 401 

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800 

 

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 

zmocněnec žadatele a účastníka 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 Týnec nad Sázavou, IDDS: vrpbfxs 
Obec Krhanice, IDDS: en8aqes 
Obec Lešany, IDDS: bnvbte3 
Obec Kamenný Přívoz, IDDS: 3i7akvj 
  
dotčené orgány 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 
2dtai5u 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf (paní Dřízalová) 
  
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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