MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Váš dopis zn.:
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Oprávněná
úřední osoba:
Tel.:
E-mail:

Eva Matějková
+420313039331
eva.matejkova@mesto-vlasim.cz

Datum:

14.11.2019

Město Vlašim

VHST s.r.o.
Myslotínská 1430
393 01 Pelhřimov

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve
věcech silnic II. a III. třídy, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) dle
ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) 3 zákona o pozemních komunikacích, pro užití silnice

povoluje

žadateli:

VHST s.r.o.
Myslotínská 1430
393 01 Pelhřimov
IČ: 024 64 471

v zast. ZNAČKY VYSOČINA s.r.o.
Bezděkov 12, Pavlov
589 01 Třešť
IČ: 015 26 588

zvláštní užívání silnice č. III/125 v k.ú. Tehov a vyhovuje Vaší žádosti ze dne 05.11.2019, týkající se
stavební akce:
„Kanalizace a ČOV Tehov u Vlašimi“
Výše uvedenou stavbou bude dotčena silnice č. III/125, uzl. bod č. 1333A98, pozemek p.č. 1618/1
v k.ú. Tehov u Vlašimi, ve směru silničního staničení v km cca:
➢ 0,520 – 0,570 – po levé straně uložením kanalizačního řadu do silničního pozemku;
➢ 0,520 – 0,686; 0,747 - přechodem přes vozovku – protlakem + startovací jámy;
➢ 1,520 – 0,818 - po pravé straně uložením kanalizačního řadu do silničního pozemku, vše v k.ú.
Tehov u Vlašimi.
Podle přehledné situace, předchozího souhlasu správce dotčené silnice a příslušného orgánu Policie
ČR. Tyto doklady zůstávají uloženy na MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Digitálně podepsal Eva Matějková
Datum: 18.11.2019 10:26:26 +01:00
Telefonní ústředna: +420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Rozhodnutí se vydává za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1.

Stavební práce budou prováděny s omezením silničního provozu a bude osazeno přechodné
dopravní značení dle Opatření obecné povahy vydané Městským úřadem Vlašim, odborem
dopravy a silničního hospodářství ze dne 14.11.2019 pod č.j.: ODSH 63015/19 MaE.

2.

Stavební práce budou prováděny od 20.11.2019, 8:00 h do 31.01.2020, 18:00 h.

3.

Kanalizační potrubí bude uloženo v silničním pozemku dle příslušné normy ČSN 73 6005. Krytí
potrubí bude 120 cm od nivelety silničního pozemku.

4.

Investor (dodavatel) stavby provede nezbytná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování
vozovky a ohrožení silničního provozu v místě stavby.

5.

Při provádění stavebních prací nebude výkopový a stavební materiál ukládán na vozovku
z důvodu zachování průjezdnosti komunikace.

6.

V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění silničního tělesa – vozovky.

7.

Dodavatel stavby provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu provádění stavebních
prací k ohrožení silničního provozu. V případě znečištění vozovky neprodleně provede její
očištění.

8.

V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě, bude záměr předem projednán se správcem
dotčené pozemní komunikace.

9.

Na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, povolení ke zvláštnímu
užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění pozemní
komunikace.

10.

Za splnění podmínek uložených v tomto rozhodnutí plně odpovídá žadatel. Odpovědná osoba:
P. Čečák, mob.: 606 593 686.

Odůvodnění:
Na základě žádosti ze dne 05.11.2019 společnosti VHST s.r.o., IČ: 024 64 471, Myslotínská 1430, 393
01 Pelhřimov v zastoupení dle doložené plné moci společností ZNAČKY VYSOČINA s.r.o., IČ: 015
26 588, Bezděkov 12, Pavlov, 589 01 Třešť, bylo povoleno zvláštní silnice č. III/125, uzl. bod č.
1333A98, pozemek p.č. 1618/1 v k.ú. Tehov u Vlašimi, ve směru silničního staničení v km cca 0,520 –
0,570 – po levé straně uložením kanalizačního řadu do silničního pozemku; 0,520 – 0,686; 0,747 přechodem přes vozovku – protlakem + startovací jámy; 1,520 – 0,818 - po pravé straně uložením
kanalizačního řadu do silničního pozemku, vše v k.ú. Tehov u Vlašimi pro provádění stavebních prací
pro stavbu: „Kanalizace a ČOV Tehov u Vlašimi“.
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Žádost byla doložena přehledným polohopisem, katastrálním snímkem, předchozím souhlasem
Krajské správy a údržby silnic SK p.o., IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 vydaným dne
26.07.2019 pod zn.: 2772/16/KSÚS//BNT/HRE-324 a výjimkou stavebních prací ze zimního období ze
dne 14.11.2019, předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně,
256 25 Benešov ze dne 04.11.2019 a dokladem o zaplacení správního poplatku.
Silniční správní úřad stanovil v souladu se zákonem o pozemních komunikacích tyto účastníky řízení:
žadatel – VHST s.r.o. IČ: 024 64 471, Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov vz. ZNAČKY VYSOČINA
s.r.o., IČ: 015 26 588, Bezděkov 12, Pavlov, 589 01 Třešť,;
správce dotčené pozemní komunikace – Krajská správa a údržba silnic SK p.o., IČ: 000 66 001,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení ke
zvláštnímu užívání výše uvedené silnice v k.ú. Tehov u Vlašimi a to za podmínek uvedených ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
– Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského
úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Podle položky 36 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními
orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl za vydání povolení uhrazen správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Účastníci řízení:
ZNAČKY VYSOČINA s.r.o., IČ: 015 26 588, Bezděkov 12, Pavlov, 589 01 Třešť
Krajská správa a údržba silnic SK p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Krajské ředitelství policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov
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