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ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ UZAVÍRKY 

 
Výroková část: 

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 žádost o povolení uzavírky, 
kterou dne 12.7.2022 podala společnost 

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00  Praha, 
kterou zastupuje Michal Trenčinský, IČO 74289501, M. Kudeříkové 1575, 256 01  Benešov 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů 

I.  P O V O L U J E 

úplnou uzavírku silnice č. II/336 v km 22,930 – 24,924 mezi obcemi Buda a křižovatkou se silnicí 
č. III/03314 do Onšovce 

-  doba trvání uzavírky:  8.8.2022 - 25.8.2022  

- důvod uzavírky: provádění stavby II/336 Buda – Čejtice, II. etapa  

- opatření ve vedení linkové osobní dopravy: Dopravní obslužnost je zajišťována linkami č. 776 Zruč 
nad Sázavou - Vlastějovice - Zruč nad Sázavou a č. 845 Zruč nad Sázavou - Dolní Kralovice - Ježov 

Přemisťuje se zastávka „Horka II, Čejtice, rozc.“  na komunikaci III/03313 cca 20 m za křižovatku 
s komunikací II/336 

Ruší se zastávky: 
„Horka II, Onšovec, rozc.“ – obousměrně pro obě linky 
„Vlastějovice,Milošovice“ – obousměrně pro linku 776 bez náhrady 
„Vlastějovice,Skala“ – obousměrně pro linku 776 (bude obsluhována pouze linkou 845) 
„Vlastějovice,Kounice“ – obousměrně pro linku 776 (bude obsluhována pouze linkou 845) 

Zřizují se zastávky: 
„Pertoltice“ – V místech dočasné zastávky z první etapy stavby u hřbitova v obci Pertoltice 
„Dolní Pohleď“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776 
„Dolní Pohleď, záv.“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776 
„Dolní Pohleď,Měchonice,rozc.“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776 
„Pertoltice,Laziště“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776 
„Vlastějovice“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776 
„Vlastějovice,Skala“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776 
„Vlastějovice,Kounice“ – obousměrně pro linku 845 v místech zastávky linky 776 

Budou zpracovány výlukové jízdní řády. 
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II.  N A Ř I Z U J E 

objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objízdnou 
trasou: 

vedenou po silnici č. II/150 a II/130 přes Ledeč nad Sázavou, dále po silnici č. II/339 přes Třebětín 
a Bohdaneč a po silnicích č. II/335 a II/126 přes Zbraslavice a Dolní Pohleď zpět na silnici č. II/336, 
objízdná trasa je obousměrná; 

pro autobusovou dopravu: 
Vybrané spoje linky 776 budou vedeny ze zastávky „Zruč n.Sáz.,nám.“ vpravo po II/336 – přímo II/126 – 
vpravo II/336 do zastávky „Horka II,Buda“ – druhá MK vpravo – vpravo otočení kolem zemědělské 
stavby – vlevo MK – vlevo II/336 – vpravo II/126 – vpravo III/33916 – v obci Pertoltice vlevo III/33914 
– vpravo III/33912 – vpravo MK – vlevo III/3399 – vpravo III/33913 s otočením a jízdou zpět po 
III/33913 – vlevo III/3399 – ve Vlastějovicích vpravo III/33914 – vlevo III/33916 a dále po své trase. 
V opačném směru vedena toutéž trasou. 

- Linka 845 bude vedena do zastávky „Loket u Čechtic, Radíkovice“ po své pravidelné trase a dále přímo 
II/336 – vpravo III/03313 – vlevo III/33914 – v obci Vlastějovice vlevo III/33914 – vlevo III/33916 – 
vlevo II/126 do Zruče nad Sázavou (vybrané spoje vlevo II/336 směr „Horka II, Buda“ – druhá MK 
vpravo – vpravo otočení kolem zemědělské stavby – vlevo MK – vlevo II/336 – vlevo II/126) a dále po 
své trase. V opačném směru vedena toutéž trasou. 

 

Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky: 

1. Dopravní značení: podle stanovení přechodné úpravy provozu vydané: 

• Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 2.8.2022, spis.zn.: 
MKH/105439/2022/02 (č.j. MKH/113642/2022) na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie 
Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 9.2.2022, č.j.: KRPS-24428-3/ČJ-2022-010506-ZZ, 
doplněné 23.3.2022 a 10.6.2022; 

• Městským úřadem Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28.7.2022, spis.zn.: 
ODSH/5732/2022/JELN (zn. MUVL/ODSH/27442/2022/JELN) na základě vyjádření Policie ČR, 
KŘ Policie Středočeského kraje, DI Benešov ze dne 10.2.2022, č.j.: KRPS-29397-2/ČJ-2022-
010506; 

• Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem dopravy č.j. MSNS/14015/2022/OD-39SDZ-TIM 
na základě vyjádření Policie ČR, KŘ Policie kraje Vysočina, DI Havlíčkův Brod ze dne 2.2.2022, 
č.j.: KRPJ-14872-2/ČJ-2022-161606; 

2. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce:  Michal Steininger, tel.: 702 262 929. 
3. Instalaci a potřebnou manipulaci s dopravním značením bude zajišťovat žadatel na vlastní náklady podle 

návrhu schváleného KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora. 
4. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, 

včetně názvu a sídla žadatele.  
5. Orgány KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora mají právo kontroly a určení dalších 

doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí. 
6. Po dokončení prací bude proveden monitoring objízdných tras za účasti zástupce KSÚS a žadatele.  
7. V průběhu uzavírky bude zhotovitel stavby provádět pravidelnou kontrolu technického stavu silnic 

a přechodného dopravního značení na silnicích, po kterých byla vedena objízdná trasa. Případné závady 
budou neprodleně odstraněny. 

8. Označníky zastávky IJ4a budou umístěny do dočasně přemístěných zastávek se zabezpečením 
výlepového prostoru pro vývěsku a jízdní řád dotčených linek a nástupní prostor. 

9. Bude zajištěna možnost otáčení autobusu v místech soukromé firmy v místní části Buda obce Horka II. 
10. Žadatel zajistí bezpečnou průjezdnost všech objízdných tras autobusových linek po celou dobu trvání 

uzavírky silnice č. II/336. 
11. V průběhu uzavírky musí být v maximální míře zohledněna potřeba zajištění dopravní obsluhy 

přilehlých nemovitostí v nejbližším okolí staveniště. 
12. O zahájení a ukončení úplné uzavírky, jakož i o chystaných dopravních opatřeních, bude žadatel v místě 

obvyklým a prokazatelným způsobem s předstihem informovat vlastníky a uživatele uzavírkou 
dotčených sousedních nemovitostí. 

13. Práce budou probíhat podle žadatelem předloženého harmonogramu stavebních prací. Nebude překročen 
stanovený termín uzavírky. O případných změnách musí žadatel informovat příslušné orgány Policie ČR, 
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složky záchranného integrovaného systému, dotčenou obec, IDSK, dopravní úřad a Městský úřad, odbor 
dopravy a silničního hospodářství minimálně 5 pracovnch dní předem.  

14. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn 
přístup k sousedním nemovitostem. 

15. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky, 
podle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. 

16. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo tyto podmínky 
pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem. 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
správní řád – dále jen „správní řád“): 

 COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215, 190 00  Praha 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 12.7.2022 žádost o povolení uzavírky silnice č. II/336 z důvodu prodloužení provádění 
stavby II/336 Buda – Čejtice, II. etapa s původním termínem dokončení 17.8.2022. Tento termín byl 
následně posunut do 25.8.2022. 

Za účastníky řízení silniční správní úřad považuje žadatele a vlastníka, resp. pověřeného správce uzavírkou  
a objížďkou dotčených komunikací, dále obce, jejichž zastavěného území se dotýká uzavírka 
nebo objížďková trasa. 

Žadatel k žádosti doložil mimo jiné následující podklady pro rozhodnutí: 
- plná moc 
- situace uzavírky 
- vyjádření Policie ČR:  

DI Kutná Hora ze dne 9.2.2022, č.j.: KRPS-24428-3/ČJ-2022-010506-ZZ  
DI Benešov ze dne 10.2.2022, č.j.: KRPS-29397-2/ČJ-2022-010506 
DI Havlíčkův Brod ze dne 2.2.2022, č.j.: KRPJ-14872-2/ČJ-2022-161606 

Silniční správní úřad oznámil dne 14.7.2022 zahájení řízení o povolení uzavírky známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad stanovil, že ve lhůtě do 25.7.2022 mohou účastníci řízení uplatnit 
své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů: 
- vyjádření IDSK zn. 03511/22/BUS ze dne 18.7.2022 
- vyjádření dopravního úřadu ze dne 18.7.2022. 

Žadatel dne 25.7.2022 požádal o prodloužení termínu uzavírky do 25.8.2022. Správní orgán oznámil tuto 
změnu termínu účastníkům řízení a dotčeným orgánům a v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu stanovil 
lhůtu do 1.8.2022 k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům řízení. Po tomto oznámení aktualizoval své 
vyjádření pouze IDSK – zn. 03649/22/BUS dne 26.7.2022 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České 
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek 
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
Obec Dolní Pohleď 
Obec Horka II 
Obec Hněvkovice 
Město Ledeč nad Sázavou 
Obec Kozlov 
Obec Třebětín 
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Obec Bohdaneč 
Obec Zbraslavice 
Obec Slavošov 
Obec Loket 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru dopravy, 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o 
přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 
 
 
 
 

Ing. Dana Ladrová 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
Obec Dolní Pohleď, IDDS: pjibyzu 
Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9 
Obec Hněvkovice, IDDS: j9mavxr 
Město Ledeč nad Sázavou, IDDS: 7jybxks 
Obec Kozlov, IDDS: sxrayfy 
Obec Třebětín, IDDS: 5b5akqc 
Obec Bohdaneč, IDDS: xxdbffn 
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw 
Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh 
Obec Loket, IDDS: sy8brwm 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, DI, IDDS: x9nhptc 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, oddělení veřejné dopravy, IDDS: keebyyf 
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, IDDS: yptb58f 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zbjbfmb 
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ostatní 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Benešov - Kutná Hora, 
IDDS: wmjmahj 
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n 
 
 
Příloha: situace uzavírky silnice č. II/336 
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