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MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 

Oznámení o zahájení řízení 

 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 01  Vlašim jako 
silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“), obdržel žádost  o povolení úplné uzavírky silnice č. III/11217 v úseku 
Kuňovice - Keblov v navrženém celkovém termínu od 16.05.2022 do 31.05.2022 z důvodu 
dopravního omezení vyvolané realizací stavby: „III/11217 Kuňovice – Mnichovice les“. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno řízení dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona   č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
 
Dle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu silniční správní úřad oznamuje všem známým účastníkům 
řízení zahájení řízení ve shora uvedené věci, které je vedeno dle ustanovení § 24 zákona o pozemních 
komunikacích. 
 
I.    Etapa 
Silnice č. III/11217 (Kuňovice) – začátek obce Mnichovice v termínu od 16.05.2022 do 23.05.2022 
 
II. Etapa 
Silnice č. III/11217 konec obce Mnichovice – Keblov v termínu od 24.05.2022 do 31.05.2022 
 
Dle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu. 
 
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději  do 7-mi dnů 
od doručení tohoto oznámení,  jinak k nim nebude přihlédnuto.  
 
 

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlížet na základě předchozí písemné, telefonické nebo e-mailové 
žádosti konkrétní osoby a v místnosti k tomu určené, a to žadateli, který odmítne nabídku 
elektronického zaslání kopie spisu nebo jeho části tam, kde je to technicky možné.   

 
 
 
 

Váš dopis zn.: 
znznznzn.:dddd     Město Vlašim 

  

Ze dne:  13.04.2022 

COLAS CZ a.s. 
Ke Klíčovu 9 
190 00  Praha 9 

Naše značka: ODSH 15472/22-MaE 
Sp.zn.: ODSH/3346/2019-MaE Spisová zn. ODSH/3401/2022-MaE 

Oprávněná 
úřední osoba: Eva Matějková 

Tel.: +420313039331 

E-mail: eva.matejkova@mesto-vlasim.cz 

Datum: 19.04.2022 



 

Stránka 2 z 2 
 

 
Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu mohou účastníci předmětného řízení činit své návrhy 
nejpozději do určené lhůty, jinak k nim nebude přihlédnuto. Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a 
silničního hospodářství dává účastníkovi možnost dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit 
se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. 
 

 

 

 

Eva Matějková 
oprávněná úřední osoba 
 
Příloha: DIO 
 
 
Žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu: 
Michal Trenčinský, Pincova 2972/15, 400 11 Ústí nad Labem 
 
Dále obdrží: 
dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (vlastník pozemní 
komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka): 
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 
 

dle ustanovení § 24 odst. 2 písem. B) zákona o pozemních komunikacích (obec, na jejímž zastavěném 
území má být povolena uzavírka nebo nařízená objížďka) 
Obec Mnichovice, Mnichovice 98, 257 65  Čechtice 
Obec Kuňovice, Kuňovice 7, 257 65  Čechtice 
Obec Keblov, Keblov 75, 257 65  Čechtice 
 

dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby 
Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25  Benešov 
Územní středisko záchranné služby SK, oblast Benešov, Máchova 400,  256 01  Benešov  
Hasičský záchranný sbor SK, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01  Benešov  
ČSAD Benešov a.s., Blanická 960, 258 01  Vlašim  
Pražská integrovaná doprava SK 
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