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USNESENÍ
NOVÉ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY
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") obdržel dne 4.4.2022 žádost společnosti
PORR a.s., IČO 43005560, Dubečská 3238, 100 00 Praha,
kterou zastupuje ASIG s.r.o., IČO 25954849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice (dále jen „žadatel“)
o povolení uzavírky silnice č. II/336 v km 15,145 – 16,450 u obce Starý Samechov z důvodu provádění
oprav objízdných tras souvisejících se stavbou "II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa" v novém
termínu 28.5.2022 – 6.6.2022. Původně oznámený termín 16.5.2022 – 22.5.2022 žadatel z důvodu změny
technologického postupu posunul. Objízdná trasa je vedena po silnici č. II/126 přes Zruč nad Sázavou, Dolní
Pohleď, Slavošov, Hranice a Zbraslavice, dále po silnici č. II/335 přes Kateřinky, Rápošov, Pivnisko,
Žandov, Sudějov a Uhlířské Janovice a je obousměrná. Uzavírkou bude ovlivněna autobusová linka č. 787
Uhlířské Janovice - Čestín - Zruč nad Sázavou, dojde ke zrušení autobusové zastávky „Čestín, Kněž, rozc.“,
a to obousměrně bez náhrady. Současně se přemístí zastávka „Čestín,Čenovice,rozc..“ ke hraně komunikace
III/3364 cca 30 m za křižovatku s II/336 a zastávka „Řendějov, Starý Samechov“ na MK směr Řendějov
cca 60 m za křižovatku s II/336.
Dalšími účastníky správního řízení jsou vlastníci pozemních komunikací, které mají být uzavřeny
a po kterých má být vedena objížďka a obce, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka
a nařízena objížďka:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská 81, 150 00 Praha
Obec Řendějov, IČO 00236390, Nový Samechov 28, 285 22 Řendějov
Obec Čestín, IČO 00236055, Čestín 3, 285 10 Čestín
Obec Dolní Pohleď, IČO 00640328, Dolní Pohleď 11, 285 22 Dolní Pohleď
Obec Chlístovice, IČO 00236110, Chlístovice 66, 284 01 Chlístovice
Obec Petrovice II, IČO 00236357, Petrovice II 6, 285 22 Petrovice II
Obec Sudějov, IČO 00640271, Sudějov 24, 285 04 Sudějov
Obec Slavošov, IČO 00236420, Slavošov 50, 285 22 Slavošov
Město Uhlířské Janovice, IČO 00236527, Václavské náměstí 6, 285 04 Uhlířské Janovice
Obec Zbraslavice, IČO 00236641, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice
Město Zruč nad Sázavou, IČO 00236667, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Silniční správní úřad podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
o z n a m u j e
zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
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Účastníci správního řízení mají právo vyjádřit svá stanoviska k řízení, navrhovat důkazy, činit jiné návrhy,
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Silniční správní úřad dává dle § 36 odst. 3 správního
řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do
2.5.2022.
Pokud se v uvedené lhůtě účastníci řízení nevyjádří, bude mít silniční správní úřad za to, že s uvedeným
záměrem souhlasí a nemají připomínek. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady.
Dotčení dopravci v linkové osobní dopravě se žádají o vyjádření k vedení jimi provozovaných spojů v době
uzavírky.
Účastníci řízení mají rovněž právo nahlížet do spisu v budově Městského úřadu Kutná Hora, odboru dopravy
a silničního hospodářství, Radnická 178, Kutná Hora, II. mezipatro v kanceláři číslo dveří 211, nejlépe po
telefonické domluvě.
Odůvodnění:
Žadatel požádal dne 4.4.2022 žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/336 u obce Starý Samechov.
Silniční správní úřad obdržel společně se žádostí situaci uzavírky včetně navržené objízdné trasy, vyjádření
Policie ČR č.j. KRPS-70420-2/ČJ-21022-010506-ZZ ze dne 17.3.2022, vyjádření KSÚS Středočeského kraje
čj. 2183/22/KSUS/KHT/VYC ze dne 17.3.2022, vyjádření IDSK zn. 01232/22/BUS ze dne 21.3.2022
a vyjádření dopravního úřadu ze dne 11.4.2022. Dne 12.4.2022 žadatel požádal o posunutí termínu uzavírky
z původně plánovaného 16.5.2022 – 22.5.2022 na nový termín 28.5.2022 – 6.6.2022 a to z důvodu změny
technologického postupu stavby. Na základě uvedeného silniční správní úřad zasílá nové usnesení, kterým
stanovuje novou lhůtu k vyjádření.
Po uplynutí lhůty k možnosti účastníků řízení vyjádřit se k podkladům, bude vydáno rozhodnutí.
Poučení:
Dle § 33 odst. 1 správního řádu si účastník řízení může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho
zmocněnce. Pokud za účastníka řízení - právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony v řízení její
zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tato osoba dle § 30 odst. 5
správního řádu prokázat své oprávnění.
Proti tomuto usnesení 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.
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Dana Ladrová
oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (dodejky)
ASIG s.r.o., IDDS: 6vbnnuv
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Řendějov, IDDS: rdmaw25
Obec Čestín, IDDS: rdqakp3
Obec Dolní Pohleď, IDDS: pjibyzu
Obec Chlístovice, IDDS: pdkbxsm
Obec Petrovice II, IDDS: ux7bgmi
Obec Sudějov, IDDS: ekbbxsr
Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh
Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbau2
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Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw
Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, oddělení veřejné dopravy, IDDS: keebyyf
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
Situace:

