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Údržba silnic s. r. o. 
Na Červeném Hrádku 294 
264 01 Sedlčany 
IČO: 616 81 199 
 
Číslo jednací:       Spis. zn.: Vyřizuje: Linka: Votice 
22051/2022/SD-MA     16455/2022/SD-MA Ing. Kateřina Matasová 317 830 121     02.06.2022 

Počet stran: 3 
Počet příloh: 1 

 
Číslo správního rozhodnutí: 44/2022/MA 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, (dále jen „správní orgán“), jako místně a 
věcně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odstavce 4) písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), na základě žádosti společnosti Údržba silnic s.r.o., se sídlem Na Červeném Hrádku 
294, 264 01 Sedlčany, IČO: 616 81 199, doručené MěÚ Votice dne 25. 4. 2022, evid. pod č. j. 
16455/2022/SD-MA, v souladu s ustanovením § 24 odstavci 2 a 4 zákona o pozemních komunikacích, 
 

p o v o l u j e 
 
úplnou uzavírku silnice III. třídy č. III/12139, staničení cca km 0,180 – 0,230, mezi obcemi 
Heřmaničky a Smilkov, v lokalitě Skalákův Mlýn, z důvodu opravy propustku mostu ev. č. 12139-1, a 
zároveň nařizuje objížďku v následujícím rozsahu: 
 
Omezení obecného užívání silnice č. III/12139 uzavírkou: v termínu od 20. 6. do 22. 6. 2022. 
 
Trasa objížďky v době úplné uzavírky: vede obousměrně od křižovatky silnic č. III/12139 a 
II/121, po silnici č. II/121 přes obec Nazdice do města Votice, odkud pokračuje prvním výjezdem na 
kruhovém objezdu po silnici č. III/12149, kde dále odbočí vpravo na silnici č. III/12140 přes obce 
Jestřebice a Arnoštovice, až křižovatka silnic č. III/12140 a III/12139, kde se napojí zpět na 
uzavřenou silnici č. III/12139.  
 
Autobusová doprava:  
Integrovaná doprava Středočeského kraje: 
- Spoje linky PID 451 a 556 povedou ze zastávky „Votice, aut. st.“ po silnici č. II/121 (Táborská ul.), 
přes okružní křižovatku, 2. výjezdem na silnici č. II/121 (Husova ul.) až křižovatka silnic č. II/121 a 
III/12139 a dále po své pravidelné trase. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové 
zastávky „Smilkov, Líštěnec“, „Smilkov, Kouty“, „Smilkov, dvůr“, „Smilkov“ a „Heřmaničky, 
rozc. Karasova Lhota“. K dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy nedojde. 
- Ranní a odpolední školní autobusové spoje povedou ze zastávky „Votice, aut. st.“ po silnici č. 
II/121 (Táborská ul.), přes okružní křižovatku, 3. výjezdem na silnici č. III/12149 a dále po silnici č. 
III/12140 a zpět po silnicích č. III/12139 a III/12149 přes okružní křižovatku 1. výjezdem na silnici č. 
II/121 Táborská až na autobusové stanoviště „Votice, aut. st.“. Tímto opatřením bude zajištěna 
nezbytná školní autobusová doprava. 
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Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení akce: Údržba silnic s.r.o., Na Červeném Hrádku 
294, 264 01 Sedlčany, IČO: 616 81 199, kontaktní osoba: p. Miroslav Váňa, tel.: 602 479 022. 
 
Podmínky uzavírky: 

1. Dopravní značení uzavřeného úseku a objízdné trasy bude provedeno na základě opatření 
obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané 
Odborem správních činností a dopravy MěÚ Votice dne 2. 6. 2022 pod č. j. 22039/2022/SD-
MA. 

2. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje 
žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a 
objížďky (dle § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích). 

3. Přechodné dopravní značení bude provedeno odborně, provedením musí odpovídat vyhlášce č. 
294/2015 Sb., ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové listy VL 6.1, zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Dále musí být v souladu s dopravně inženýrským opatřením, odsouhlaseným Policií 
ČR, DI Benešov dne 21. 4. 2022. 

4. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejíž 
žádost byla uzavírka povolena (dle § 39 odst. 3 vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích). 

5. Po celou dobu uzavírky bude značení kontrolováno, případně doplněno. Orgány Policie ČR 
mají právo dopravní značení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost 
silničního provozu nebo důležitý veřejný zájem. 

6. Po skončení uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno. 
7. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo 

objížďky (dle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích). 
8. Žadatel o povolení uzavírky zajistí dostatečným a prokazatelným způsobem včasnou 

informovanost všech osob dotčených uzavírkou a dále zajistí zveřejnění informací o uzavírce 
v místě obvyklým způsobem (např. vyvěšením informací o uzavírce na úřední desce, či na 
místě obvyklém v obcích dotčených uzavírkou, vyhlášením obecním rozhlasem apod.) 

9. V případě, že omezení provozu na silnici č. III/12139 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  596663550-3, nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz. 

10. Správnímu orgánu zůstává vyhrazeno právo tyto podmínky doplnit, bude-li to vyžadovat 
veřejný zájem a vydat nové rozhodnutí. 

 
Účastníci řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

- Údržba silnic s.r.o., Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, IČO: 616 81 199 
- KSÚS Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS:a6ejgmx 
- Město Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice, IČO: 002 32 963 
- Obec Heřmaničky, Heřmaničky 28, 257 89 Heřmaničky, IDDS: p3anhp 

 
O d ů v o d n ě n í: 

Správní orgán obdržel dne 25. 4. 2022 žádost společnosti Údržba silnic s.r.o., se sídlem Na Červeném 
Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, IČO: 616 81 199, o povolení uzavírky silnice č. III/12139 ve staničení 
cca km 0,180 – 0,230, mezi obcemi Heřmaničky a Smilkov, v lokalitě Skalákův Mlýn, z důvodu 
opravy propustku mostu ev. č. 12139-1.  
 
Správní orgán svým opatřením ze dne 29. 4. 2022, vedeným pod č. j. 17001/2022/SD-MA oznámil 
zahájení řízení o povolení uzavírky účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a zároveň stanovil lhůtu 
do kdy mohou účastníci navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a to do 6. 5. 2022. V uvedené lhůtě 
obdržel silniční správní úřad vyjádření dopravců, ze dne 5. 5. 2022, o neproveditelnosti zajištění 
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autobusové dopravy v požadovaném termínu uzavírky, z důvodu výluky železniční trati č. 220 Praha – 
České Budějovice, v úseku Olbramovice - Chotoviny, kdy by objížďka způsobila rozpad přípojů 
náhradní autobusové dopravy. Z tohoto důvodu byl v součinnosti s dopravcem a žadatelem dohodnut 
nový termín uzavírky. Nový termín oznámil správní orgán účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
v novém projednání žádosti, dne 20. 5. 2022, a zároveň stanovil novou lhůtu pro podávání námitek a 
připomínek. Současně vyrozuměl účastníky řízení o jejich právu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
 
Správní orgán posoudil žádost a předložené podklady dle § 39 odstavce 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve  znění pozdějších předpisů, a po projednání 
s účastníky řízení, kterými jsou vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena, vlastníci 
pozemních komunikací, po nichž má být vedena objížďka a obce, na jejichž zastavěném území má být 
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, se souhlasem PČR DI Benešov s navrženým dopravně 
inženýrským opatřením a navrženou objížďkou, která byla stanovena s ohledem na stav komunikací 
v zájmu zajištění bezpečnosti silničního provozu při vedení objížďky, dospěl správní orgán k závěru, 
že omezení provozu lze povolit, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 
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, Odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 52 Praha 5, prostřednictvím Městského 
úřadu Votice, Odboru správních činností a dopravy, Komenského nám. 700, 259 17 Votice. 
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. Při nesplnění podmínek rozhodnutí může silniční správní úřad ve smyslu § 24 odst. 
4 zákona o pozemních komunikacích udělené povolení omezit nebo zrušit. 
                                                                                                          
 

         otisk  
úředního razítka 

 
 

Ing. Kateřina Matasová 
referentka Odboru správních činností a dopravy 

 
Příloha: Dopravně inženýrské opatření – 1 strana 
 
Obdrží: 
účastníci řízení: 

- Údržba silnic s. r. o., Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, IČO: 616 81 199 
- KSÚS Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmx 
- Město Votice, Komenského nám. 700, 259 01 Votice, IČO: 023 32 963 
- Obec Heřmaničky, Heřmaničky 28, 257 89 Heřmaničky, IDDS: pp33anhp 

dotčené orgány: 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, 

K Pazderně 906, 256 01 Benešov, IDDS: 2dtai5u 
na vědomí: 

- Obec Smilkov, Smilkov 46, 257 90 Smilkov, IČO: 002 32 688 
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73 
- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o., IDDS: wmjmahj 
- Integrovaná doprava Středočeského kraje, Sokolovská 94, 186 00 Praha 8, IDDS: pdrwknv 
- ARRIVA Střední Čechy s. r. o., Nádražní 438, 264 01 Sedlčany, IDDS: s9374qh 
- ČSAD Benešov s. r. o., Blanická 960, 258 01 Vlašim, IDDS: kymdmj5 
- COMETT PLUS s.r.o., Chýnovská 2115, 390 02 Tábor, IDDS: 589wbfx 
- JSDI – centrální evidence uzavírek 

 
- MěÚ Votice, OSČD – do spisu 
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