Městský úřad Domažlice
Odbor dopravy
náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579
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Domažlice 11.10.2016

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad v daném
případě ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti o povolení
uzavírky provozu na silnici, podané dne: 23.09.2016 právnickou osobou – ROBSTAV stavby k.s.,
IČ: 27430774, se sídlem: Pražská čp. 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, jako oprávněným žadatelem
– účastníkem správního řízení, jehož dalšími účastníky jsou právnické osoby - Plzeňský kraj,
IČ: 70890366, se sídlem: Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň , zastoupená právnickou osobou - Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119, se sídlem: Škroupova čp. 18,
306 013 Plzeň; Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem: Čerčanská čp. 12,
140 00 Praha 4, prostřednictvím Správy Plzeň, se sídlem Hřímalého čp. 37, 301 00 Plzeň; Obec
Tlumačov, IČ: 00253804, se sídlem: Tlumačov čp. 107, 344 01 Domažlice; Obec Mrákov, IČ: 00253618,
se sídlem: Mrákov čp. 105, 344 01 Domažlice; Obec Kout na Šumavě, IČ: 00253499, se sídlem: čp. 1,
345 02 Kout na Šumavě; a Město Domažlice, IČ: 00253316, se sídlem: náměstí Míru čp. 1,
344 20 Domažlice, ve správním řízení rozhodl ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 a odst. 2 zákona tak, že

povoluje
právnické osobě – ROBSTAV stavby k.s., IČ: 27430774, se sídlem: Pražská čp. 483, Pražské Předměstí,
397 01 Písek,
na základě projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace (Plzeňský kraj prostřednictvím Správy
a údržby silnic Plzeňského kraje), zn.: 32452/16/SUSPK-PSD, ze dne: 23.09.2016, s dotčenými obcemi,
a s Policií České republiky, vyjádření č. j. KRPP-147413-2/ČJ-2016-030106, ze dne: 23.09.2016,
úplnou uzavírku provozu na silnici III. tř. č. 1903:
– 1. fáze, v délce: cca 2 376 m, v km staničení cca 1,180-3,556 (křižovatka silnice III. tř. č. 1903 a silnice
III. tř. č. 1904) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v: katastrálním území Domažlice a Nevolice;
– 2. fáze, v délce: cca 1 799 m, v km staničení cca 3,556 (křižovatka silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř.
č. 1904) -5,355 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), v: katastrálním území Nevolice a Tlumačov
u Domažlic a v obci Tlumačov;
– 3. fáze, v délce: cca 1 201 m, v km staničení: cca 5,701-6,902 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice),
v: katastrálním území Tlumačov u Domažlic a Mrákov;
za účelem: provádění prací v souvislosti s opravami dotčených úseků zájmové silnice,
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v době trvání:
– 1. fáze: od: 20.10.2016 do: 04.11.2016;
– 2. fáze: od: 05.11.2016 do: 17.11.2016;
– 3. fáze: od: 18.11.2016 do: 25.11.2016;
Současně tímto Městský úřad Domažlice, odbor dopravy,

nařizuje
objížďky s následujícími stanovenými trasami:
ad 1. fáze, v délce: 14 045 m: od místa uzavírky provozu na silnici III. tř. č. 1903 (křižovatka silnice III. tř.
č. 1903 a silnice III. tř. č. 1904), po silnici III. tř. č. 1903 přes obce Tlumačov a Mrákov na křižovatku
silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř. č. 0222a v obci Kout na Šumavě, po silnici III. tř. č. 0222a na
křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 0222a, po silnici I. tř. č. 22 na křižovatku silnice I. tř. č. 22
a silnice III. tř. č. 1903 ve městě Domažlice a po silnici III. tř. č. 1903 zpět k místu uzavírky provozu ,
obousměrně;
ad 2. fáze, v délce: 14 622 m: od místa uzavírky provozu na silnici III. tř. č. 1903 po silnici III. tř. č. 1903
přes obce Tlumačov a Mrákov na křižovatku silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř. č. 0222a v obci Kout na
Šumavě, po silnici III. tř. č. 0222a na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 0222a, po silnici I. tř.
č. 22 na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 1903 ve městě Domažlice a po silnici III. tř. č. 1903
zpět k místu uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř. č. 1904), obousměrně;
ad 3. fáze, v délce: 15 220 m: od místa uzavírky provozu na silnici III. tř. č. 1903 po silnici III. tř. č. 1903
přes obec Mrákov na křižovatku silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř. č. 0222a v obci Kout na Šumavě, po
silnici III. tř. č. 0222a na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 0222a, po silnici I. tř. č. 22 na
křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 1903 ve městě Domažlice a po silnici III. tř. č. 1903 přes obec
Tlumačov zpět k místu uzavírky provozu (křižovatka silnice III. tř. č. 1903 a silnice III. tř. č. 1904),
obousměrně;
to vše dle 3 ks informativních schémat situací s vyznačením uzavírek provozu, objížděk a míst osazení
přechodného dopravního značení, jež jsou v kopiích přiloženo k tomuto rozhodnutí, a za těchto podmínek:
a) Předmětné úseky silnice jako celek smí být uzavřen maximálně po dobu uvedenou v tomto rozhodnutí,
tzn. od: 20.10.2016 do: 25.11.2016.
b) Dopravní značení jednotlivých fází uzavírek provozu na dotčené silnici a jednotlivých objížděk zabezpečí
žadatel dle stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích, přiloženého k tomuto
povolení (opatření obecné povahy), k němuž vydal písemné vyjádření příslušný orgán Policie České
republiky, a dle
stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, č. j.:
DSH/13436/16,
ze dne: 07.10.2016, vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem dopravy a silničního
hospodářství.
c) Žadatel odpovídá za dopravní značení uzavírek provozu a objížděk, jeho stav a údržbu během celých
průběhů uzavírek provozu a objížděk.
d) Uzavírky provozu budou označeny v souladu s § 39 odst. 4 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, – na začátku úseku s uzavírkou provozu
provozu bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky provozu a názvu
a sídla právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka provozu povolena.
e) Žadatel odpovídajícím způsobem zajistí přístup k nemovitostem v úsecích uzavírek provozu po celé doby
trvání uzavírek provozu.
f) Případné zkrácení doby trvání uzavírky provozu bude neprodleně oznámeno zdejšímu správnímu orgánu.
g) V pracovní dny bude umožněn průjezd autobusů veřejné linkové dopravy (požadavek dopravního úřadu,
k němuž žadatel ve svém písemném vyjádření ze dne: 07.10.2016 uvedl, že uvedený požadavek bude
z jeho strany respektován – dodržován.
Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení dané akce: paní Lucie Hrižáková, tel.: 602 661 200.

Odůvodnění
Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění
pozdějších předpisů, není odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba, neboť správní orgán prvního stupně všem

účastníkům správního řízení v plném rozsahu vyhověl.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení (doručení) odvolání, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním učiněným u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona odkladný účinek.
Toto povolení nenahrazuje jiná povolení podle stavebních, vodohospodářských nebo jiných předpisů
a nejsou jím řešeny majetkoprávní vztahy.
V případě nedodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí bude postupováno ve smyslu zákona.

otisk úředního
razítka

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy

Za správnost vyhotovení: Vratislav Šantroch

Příloha
3x informativní schéma situací s vyznačením uzavírek provozu, objížděk a míst osazení přechodného
dopravního značení
Doručuje se:
Žadateli (účastníku řízení)
ROBSTAV stavby k.s., Pražská čp. 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek (doručí se prostřednictvím datové
schránky)
Ostatním účastníkům řízení
Plzeňský kraj, Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň, prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,
příspěvkové organizace, Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská čp. 12, 140 00 Praha 4, prostřednictvím Správy Plzeň, se sídlem
Hřímalého čp. 37, 301 00 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Obec Tlumačov, Tlumačov čp. 107, 344 01 Domažlice (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Obec Mrákov, Mrákov čp. 105, 344 01 Domažlice (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Obec Kout na Šumavě, čp. 1, 345 02 Kout na Šumavě (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Město Domažlice, náměstí Míru čp. 1, 344 20 Domažlice (doručí se na doručenku)
Dotčenému orgánu
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní
inspektorát, 344 15 Domažlice (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Na vědomí
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Edvarda Beneše čp. 19/525, 301 00 Plzeň 1 (doručí se
prostřednictvím datové schránky)
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova čp. 9, 320 68 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové
schránky)
ČSAD autobusy Plzeň, a.s., V Malé Doubravce čp. 27, 312 78 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové
schránky)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň
(doručí se prostřednictvím datové schránky)

