
M ě s t s k ý   ú ř a d   S e d l č a n y 
o d b o r   d o p r a v y   a   s i l n i č n í h o   h o s p o d á ř s t v í 

 264 80  Sedlčany, Nádražní 336 
tel. 318821248, fax: 318 695 392, e-mail: bobalova@mesto-sedlcany.cz 

Číslo jednací:    OD/13088/2015-9 Bo                                           V Sedlčanech, dne 9.7. 2015 
Vyřizuje:       Bobálová 
Oprávněná úřední osoba 
                                 

R O Z H O D N U T Í 
 

         Městský úřad Sedlčany, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný silniční správní 
úřad, rozhodl na základě žádosti VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 399 01 Klatovy, IČ: 
26375869  ze dne 26. 6. 2015  ve věci povolení úplné uzavírky silnice III/1202 Nedrahovice - od 
křižovatky s místní komunikací ve směru Nové Dvory,  z důvodu výstavby kanalizace v Nedrahovicích 
takto: 
          V souladu s  § 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, a na základě projednání žádosti  s vlastníkem komunikace, tj. Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, přísp.org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Obec Jesenice, Jesenice 11, 264 01 
Sedlčany, Město Sedlec – Prčice, Nám. 7. Května 62, 257 91 Sedlec-Prčice, se společnosti VAK SERVIS 
s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869 
  

p o v o l u j e 

 úplná uzavírka 
silnice III/1202 Nedrahovice - od křižovatky s místní komunikací ve směru Nové Dvory 
z důvodu výstavby kanalizace v Nedrahovicích. 
 
Pro povolení úplné uzavírky  na silnici III/1202 se stanovují tyto podmínky : 

  1.   Úplná uzavírka  v termínu:    
             Silnice III/1202   od 13.7.2015  do 31.10.2015      

2. Uzavřený úsek:Nedrahovice – od křižovatky s místní komunikací ve směru Nové Dvory.  
3. Objízdná trasa bude obousměrná po silnici III/1202, II/120, místní komunikaci směr Martinice, 

Boudy, Malkovice, Stuchanov a po silnici III/10529 v celkové délce cca 12km. 
4. Úplná uzavírka bude označena dopravním značením dle grafické přílohy a „Stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích“, vydaného odborem dopravy a SH MěÚ Sedlčany pod 
č.j. OD/13088/2015-8 Bo ze dne 9. 7. 2015 po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR 
KŘSK DI Příbram,  č.j.: KRPS-214067-1/ČJ-2015-011106 ze dne 19.6.2015. 

5. Informovanost veřejnosti o úplné  uzavírce zajistí starosta obce Nedrahovice způsobem v místě 
obvyklým. 

6. Žadatel zajistí kontrolu přechodného dopravního značení, po ukončení stavby bude přechodné 
dopravní značení odstraněno. 

7. Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení prací bude: 
p. Jan Malzer, tel.: 725 757 420 

8. Znečištění nebo poškození silnice žadatel opraví na své náklady. 
9. Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. 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. 

10. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
11. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě za správní delikty pro právnické  a 

podnikající fyzické osoby  dle § 42b odst. 1písm. a) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních 



 2 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a pokutě za přestupek pro fyzické osoby dle § 
42a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
  Úplná uzavírka si nevyžádá přemístění zastávek linkové osobní dopravy. 
 
        Orgán Policie ČR KŘSK DI Příbram má právo kontroly a určení dalších doplňujících dopravních 
opatření v průběhu omezení. 
        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“) VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 399 01 Klatovy IČ:26375869. 
                                                                                                                                                                                                    

O d ů v o d n ě n í   

     Dne 26.6.2015  požádal VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy IČ:26375869 
o povolení úplné uzavírky silnice III/1202 Nedrahovice - od křižovatky s místní komunikací ve směru 
Nové Dvory,  z důvodu výstavby kanalizace v Nedrahovicích Vzhledem ke kladnému stanovisku 
vlastníka komunikace, tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Obec Jesenice, Město 
Sedlec – Prčice, rozhodl silniční správní úřad, jak shora ve výroku uvedeno.  
Účastníci tohoto řízení jsou: VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy 
IČ:26375869, Krajská správa s údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 
5, Obec Nedrahovice, Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany, Obec Jesenice, Jsenice 11, 264 01 Sedlčany, 
Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. Května 62, 257 91 Sedlec - Prčice. 
                                                                 
                                                                  P o u č e n í  

            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. 
        V souladu s § 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladnému účinku se nelze 
odvolat. 
                                                                                                              
                                                                                                                  Markéta Bobálová 
                                                                                                        referent odboru dopravy a SH 
                                       otisk úředního razítka 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                         
Doručí se:  
VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 399 01 Klatovy 
Obec Nedrahovice, Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany 
Obec Jesenice, Jesenice 11, 264 01 Sedlčany 
Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Dotčený orgán: 
Policie ČR KŘPSK DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram, (č. j.  KRPS-214067-1/ČJ-2015-011106 ze 
dne 19.6.2015) 
Oznámí se: 
HZS Kladno 
ZZS Příbram 
Mediterra Sedlčany s.r.o. 
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