
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: 318695392, e-mail: bobalova@mesto-sedlcany.cz 
Číslo jednací:    OD/6040/2017-7 Bo                                                         V Sedlčanech, dne 26. 4. 2017 
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 společnosti  DOT Servis s. r. o., IČ: 28893492, Průmyslová 1813, 258 01 
Vlašim v zastoupení na základě plné moci Dopravní značení K. H., IČ: 03893278, Potoční 259, 284 01 
Kutná Hora (dále jen „žadatel“) ze dne 24. 3. 2017  ve věci  úplné uzavírky silnice č. II/120 v Rudolci, 
v délce cca 100 m z důvodu stavebních prací – oprava propustku Rudolec 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., ŘSD ČR, závod Praha, Městem Sedlčany, Obcí Nedrahovice, Obcí 
Kosova Hora, Obcí Jesenice, Policií České republiky KŘPSK DI Příbram a ostatních účastníků řízení se 
žadateli  

p o v o l u j e   

 úplná uzavírka silnice č. II/120  v Rudolci, v délce 100 m, z důvodu stavebních prací – oprava 
propustku Rudolec, podle stavebního povolení vydaného MěÚ Sedlčany, odborem dopravy a SH ze dne 7. 
9. 2016, č. j. OD/12525/2016-11 Bo. 
 
Pro povolení úplné uzavírky  na silnici se stanovují tyto podmínky: 

  1.   Úplná uzavírka  v termínu:    od 2. 5. 2017 do 15. 11. 2017     
2. Uzavřený úsek: silnice č. II/120 – propustek Rudolec,  v délce 100 m 
3. Obousměrná objízdná trasa pro osobní dopravu, nákladní dopravu do 3 tun a autobusy povede 

po sil. č. II/105 přes Libíň, ke křiž. se sil. III/10524, po té po sil. č. III/10524 přes Úklid ke křiž. se 
sil. II/120 a po sil. II/120.  
Obousměrná objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3 tuny 
povede po sil. I/18 ke křiž. se sil. III/0187, po té po sil. III/0187 přes Janov, Mezné ke křiž. se sil. 
II/120 a po sil. II/120. 

4. Úplná uzavírka a objízdné trasy budou označeny dopravním značením dle grafické přílohy a 
„Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, 
vydaného odborem dopravy a SH MěÚ Sedlčany pod č.j. OD/6040/2017-4 Bo ze dne 21. 4. 2017, 
„Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/18 vydaného odborem dopravy KÚ 
Středočeského kraje Praha pod č. j. 053685/2017/KUSK-DOP/HOL ze dne 26. 4. 2017, po 
předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR KŘSK DI Příbram,  č.j.: KRPS-86301-1/ČJ-
2017-011106 ze dne 12. 4. 2017. 

5. Budou dodrženy podmínky orgánu Policie ČR KŘSK DI Příbram uvedené ve vyjádření č. j. KRPS-
86301-1/ČJ-2017-011106 ze dne 12. 4. 2017: 
- veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu 
s platnými TP subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Stávající DZ, které by bylo 
v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně zneplatněno. Osobou odpovědnou za PDZ bude 
prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na PDZ bude tato 
závada odstraněna. 
- DI Příbram si vyhrazuje právo toto vyjádření doplnit nebo činit návrhy a opatření v zájmu zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu na výše uvedené silnici. 
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6. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j.: 
6805/ŘSD/21200/BP/2017 ze dne 11. 4. 2017: 
- zhotovitel  osazení PDZ bude pravidelně provádět prohlídku a kontrolu přechodného 

dopravního značení. 
- v případě jakékoliv závady na  přechodném dopravním značení osazené  ve výše 

uvedeném úseku, povede neprodleně na vlastní náklady její nápravu, a o tomto bude 
telefonicky informovat technika majetkového správce komunikace I/18 (Ing. Petr Bébr, 
tel.: 724 972 853). 

- po ukončení stavebních prací na předmětné stavbě bude PDZ vyznačující objízdnou trasu 
ze silnice I/18 neprodleně odstraněno. 

7. Dopravce – ARRIVA PRAHA s.r.o. 
Spoje linky 300013 (D13) Příbram – Sedlčany - Tábor pojedou po stanovené objízdné trase ze 
Sedlčan na Libíň, Ke Sloupu, Úklid. Pod dobu uzavírky bude přemístěna autobusová zastávka 
Rudolec na křiž. II/120 s MK na Bor. Současně dopravce zajistí informovanost cestujících formou 
vývěsky. 
Spoje linky 300061 (D61) Sedlčany – Nedrahovice – Sedlec-Prčice, pojedou po stanovené objízdné 
trase ze Sedlčan na Libíň, Ke Sloupu, Úklid. Pod dobu uzavírky bude přemístěna autobusová 
zastávka Rudolec na křiž. II/120 s MK na Bor. U některých spojů linky nebude obsloužena zastávka 
Rudolec, bude využita zastávka Bor. Současně dopravce zajistí informovanost cestujících formou 
vývěsky. 
Dopravce – COMETT PLUS s.r.o. 
Spoje linky 304110 Příbram – Sedlčany – Tábor, pojedou po stanovené objízdné trase ze Sedlčan na 
Libíň, Ke Sloupu, Úklid. Pod dobu uzavírky bude přemístěna autobusová zastávka Rudolec na křiž. 
II/120 s MK na Bor. Současně dopravce zajistí informovanost cestujících formou vývěsky. 
Dopravce – ARRIVA STŘEDNÍ ČEHCY s.r.o. 
Spoje linky 303061 Sedlec-Prčice – Jesenice – Sedlčany, pojedou po stanovené objízdné trase ze 
Sedlčan na Libíň, Ke Sloupu, Úklid. Pod dobu uzavírky bude přemístěna autobusová zastávka 
Rudolec na křiž. II/120 s MK na Bor. Současně dopravce zajistí informovanost cestujících formou 
vývěsky. 

8. Informovanost veřejnosti o úplné  uzavírce zajistí starosta Obce Nedrahovice a  ostatní dotčené 
úřady zveřejní toto rozhodnutí způsobem v místě obvyklým. 

9. Termín ukončení uzavírky bude zhotovitelem oznámen na MěÚ Sedlčany, odbor dopravy a SH 
týden předem. 

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

11. Osoba odpovědná za  zabezpečení uzavírky bude p. Bc. Jaroslav Nepraš, tel. 602 514 933 – 
Dopravní značení K. H. s. r. o.. 

12. Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení prací bude p. Ing. Tomáš Kaftan, tel.: 773 472 078 – 
DOT Servis s. r. o.. 

13. Náhrady případných škod vzniklých v rámci objízdné trasy, se uskuteční na náklady žadatele 
(zhotovitele) o uzavírku a objížďku (ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemích komunikacích). 

14. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat o zahájení, ukončení uzavírky, 
název a sídlo zhotovitele – investora akce. 

15. 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. 

16. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
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17. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě za správní delikty pro 

právnické  a podnikající fyzické osoby  dle § 42b odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997Sb., o 
pozemních 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 vyžádá 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“) DOT Servis s. r. o., IČ: 28893492, Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim.  
 
                                                                                                                                                                                            

O d ů v o d n ě n í   

     Dne 24. 3. 2017 požádala společnost DOT Servis s. r. o., IČ: 28893492, Průmyslová 1813, 258 01 
Vlašim v zastoupení na základě plné moci Dopravní značení K. H., IČ: 03893278, Potoční 259, 284 01 
Kutná Hora o povolení úplné uzavírky silnice č. II/120  v Rudolci, v délce 100 m, z důvodu stavebních 
prací – oprava propustku Rudolec, podle stavebního povolení vydaného MěÚ Sedlčany, odbor dopravy a 
SH ze dne 7. 9. 2016, č. j. OD/12525/2016-11 Bo. 
Dne 27. 3. 2017 bylo všem známým účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení o povolení uzavírky 
s ústním projednáním na den 6. 4. 2017 od 09:30 hod. v budově MěÚ Sedlčany, odbor dopravy a SH. 
Ústní jednání proběhlo dne 6. 4. 2017 za účasti pracovníků MěÚ Sedlčany, odbor dopravy a SH, zástupce 
zhotovitele, zástupce vlastníka komunikace, zástupců dopravců a zástupce Obce Nedrahovice,  o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  
Na jednání byly odsouhlaseny a doplněny objízdné trasy. Dle ustanovení § 24 odst. 6 zákona o pozemních 
komunikacích, vlastník silnice, po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz 
převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace. Případná náhrada následných škod na silnicích 
využitých jako objízdná trasa je stanovena v podmínkách tohoto rozhodnutí. 
 
Vzhledem k tomu, že žádost byla projednána s vlastníkem komunikace, tj. Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, přísp. org., ŘSD ČR, závod Praha, Městem Sedlčany, Obcí Nedrahovice, Obcí 
Jesenice, Obcí Kosova Hora, Policií České republiky KŘPSK DI Příbram a ostatních účastníků řízení, 
rozhodl silniční správní úřad, jak shora ve výroku uvedeno.  
 
Účastníci tohoto řízení jsou: DOT Servis s. r. o.,  v zastoupení Dopravní značení K. H. s. r. o.,  Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Praha, ŘSD ČR, závod Praha, Město Sedlčany, 
Obec Nedrahovice, Obec Jesenice a Obec Kosova Hora. 
                                                                

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, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u odboru dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu 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. 
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                       otisk úředního razítka                                              Markéta Bobálová 
                                                                                                      referent odboru dopravy a SH 
 
 
 
Příloha:   schématický plánek dopravního značení 
                                                                                                                                                                                            
 
Doručí se:  
DOT Servis s.r.o., Průmyslová 1813, 258 01 Vlašim 
v zastoupení na základě plné moci DOPRAVNÍ ZNAČENÍ K. H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
ŘSD ČR, závod Praha, Na Pankráci 56/546, 145 00 Praha 4-Nusle 
Město Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 
Obec Nedrahovice, Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany 
Obec Jesenice, Jesenice 11, 264 01 Sedlčany 
Obec Kosova Hora, Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora 
 
Dotčený orgán: 
Policie ČR KŘPSK DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram, (č. j.  KRPS-86301-1/ČJ-2017-011106 ze 
dne 12. 4. 2017) 
KÚ Střed. kraje, odbor dopravně správních agend, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
Na vědomí: 
KÚ Středočeského kraje, odbor dopravy, pí. Humlová, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
ARRIVA PRAHA s.r.o., K Podlesí 540, 261 01 Příbram VI – Březové Hory 
COMETT PLUS s.r.o., Chýnovská 2115, 390 02 Tábor 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Příbramská 1903, 263 01 Dobříš 
 
Oznámí se: 
HZS Kladno 
ZZS Příbram 
Mediterra Sedlčany s.r.o. 
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