MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor dopravy
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Číslo jednací:
Spis. značka:
Počet listů:
Počet příloh:

MeDO-56849/2021-San
OD-7912/2021
3
29

Vyřizuje:
Telefon:

Vratislav Šantroch
379 719 228

Datum:

23.09.2021

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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v řízení o
žádosti o povolení uzavírek provozu na silnici, kterou dne: 09.09.2021 podala společnost
COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem: Rubeška čp. 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, jako
oprávněný žadatel – účastník správního řízení, jehož dalšími účastníky jsou:
-– Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem: Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň, zastoupený organizací
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119, se sídlem:
Koterovská čp. 462/162, Koterov, 326 00 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 Mrákov, IČ: 00253618 , se sídlem: čp. 105, 345 01 Mrákov;
– obec Tlumačov, IČ: 00253804 , Tlumačov čp. 107, 344 01 Domažlice;
– obec Kout na Šumavě, IČ: 00253499, se sídlem: čp. 1, 345 02 Kout na Šumavě;
– město Kdyně, IČ: 00253464 , se sídlem: Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně;
– městys Všeruby, IČ: 554456, se sídlem: čp. 77, 345 07 Všeruby;
ve správním řízení rozhodl ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 a odst. 2 zákona tak, že
povoluje
na základě projednání s vlastníky dotčených pozemních komunikací (Plzeňský kraj prostřednictvím
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn.: RSD-527204/2021-2,
ze dne: 14.09.2021), s dotčenými obcemi a s dotčeným orgánem Policie České republiky, který
v dané věci vydal své vyjádření č. j.: KRPP-105208/ČJ-2021-030106, ze dne: 31.08.2021,
1) částečné uzavírky provozu (střídavě jeden jízdní pruh vozovky silnice)
na silnici:
III. tř. č. 1902

Tel.: 379 719 111
ISDS: q25byeg

Bank. spojení: 109782579/0300
104594982/0300

IČ: 00253316

E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

www.domazlice.eu

A) v: obci Mrákov,
v km staničení: cca 5,769-5,809 (křižovatka silnice III. tř. č. 1902, silnice III. tř. č. 1902 – větev a
místní komunikace) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice);
v délce: cca 40 m;
B) v: katastrálním území Mrákov,
v km staničení: 5,809 (křižovatka silnice III. tř. č. 1902, silnice III. tř. č 1902 – větev a místní
komunikace)-6,023 (křižovatka silnice III. tř. č. 1902 a silnice III. tř. č. 1903) (dle mapy silniční sítě
okresu Domažlice);
v délce: cca 214 m;
C) v: katastrálním území Mrákov a katastrálním území Mrákov a Tlumačov,
v km staničení: 0,000 (křižovatka silnice II. tř. č. 190 a silnice III. tř. č. 1902)-5,769 (křižovatka silnice
III. tř. č. 1902, silnice III. tř. č 1902 – větev a místní komunikace) (dle mapy silniční sítě okresu
Domažlice);
v délce: cca 5 769 m;
2) úplné uzavírky provozu (pro veškerý provoz)
na silnici:
III. tř. č. 1902
v: katastrálním území Mrákov a Tlumačov a obci Mrákov,
v km staničení: 0,000 (křižovatka silnice II. tř. č. 190 a silnice III. tř. č. 1902)-6,023 (křižovatka silnice
III. tř. č. 1902 a silnice III. tř. č. 1903) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice);
v délce: 6 023 m;
rozdělené na tyto úseky:
a) v km staničení: 5,789 (křižovatka silnice III. tř. č. 1902, silnice III. tř. č 1902 – větev a místní
komunikace)-6,023 (křižovatka silnice III. tř. č. 1902 a silnice III. tř. č. 1903) (dle mapy silniční sítě
okresu Domažlice);
v délce: 234 m;
b) v km staničení: cca 3,700-5,789 (křižovatka silnice III. tř. č. 1902, silnice III. tř. č 1902 – větev a
místní komunikace) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice);
v délce: cca 2 089 m;
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c) v km staničení: cca 3,150-3,700;
v délce: cca 550 m;
d) v km staničení: cca 3,000-3,150 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice);
v délce: cca 150 m;
e) v km staničení: cca 2,510 (2x vyústění účelových komunikací na silnici)-3,150 (dle mapy silniční
sítě okresu Domažlice);
v délce: cca 640 m;
f) v km staničení: cca 2, 490-2,510 (v místě 2x vyústění účelových komunikací na silnici) (dle mapy
silniční sítě okresu Domažlice);
v délce: cca 20 m;
g) v km staničení: 0,000 (křižovatka silnice II. tř. č. 190 a silnice III. tř. č. 1902)-2,490 (2x vyústění
účelových komunikací na silnici) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice);
v délce: cca 2 490 m;
v době trvání (návrh žadatele):
částečné uzavírky provozu: od: 20.12.2021 do: 31.12.2021;
úplná uzavírka provozu: od: 27.09.2021 do: 19.12.2021.
Současně tímto Městský úřad Domažlice, odbor dopravy,
nařizuje
následující objížďky (pro úplnou uzavírku provozu, pro částečnou uzavírku provozu ad B) a C) není
objížďka nařízena, provoz bude vždy probíhat kyvadlově ve volném jízdním pruhu vozovky silnice):
ad 1) A) v délce: cca 601 m (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), od místa uzavírky provozu
(křižovatka silnice III. tř. č. 1902, silnice III. tř. č. 1902 – větev a místní komunikace) po silnici III. tř.
č. 1902 na křižovatku se silnicí III. tř. č. 1903, po silnici III.- tř. č. 1903 na křižovatku se silnicí III. tř.
č. 1902 – větev a dále po silnici III. tř. č. 1902 – větev zpět k místu uzavírky provozu, obousměrně,
ad 2) a) v délce: cca 417 m (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), od místa uzavírky provozu
(křižovatka silnice III. tř. č. 1902 a silnice III. tř. č. 1903), po silnici III. tř. č. 1903 na křižovatku
se silnicí III. tř. č. 1902 – větev a dále po silnici III. tř. č. 1902 – větev zpět k místu uzavírky provozu
(křižovatka silnice III. tř. č. 1902 a silnice III. tř. č. 1902 – větev), obousměrně;
ad 2) b) - 2) f) od místa uzavírky provozu po silnici III. tř. č. 1902 na křižovatku se silnicí III. tř.
č. 1903, po silnici III. tř. č. 1903 přes obec Mrákov na křižovatku se silnicí III. tř. č. 0222a, po silnici
III. tř. č. 0222a přes obec Kout na Šumavě na křižovatku se silnicí I. tř. č. 22, po silnici I. tř. č. 22 na
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křižovatku se silnicí II. tř. č. 184, po silnici II. tř. č. 184 přes obec Prapořiště a Brůdek a městys
Všeruby na křižovatku se silnicí II. tř. č. 190, po silnici II. tř. č. 190 přes obec Maxov na křižovatku
se silnicí III. tř. č. 1902 a dále po silnici III. tř. č. 1902 zpět k místu uzavírky provozu, obousměrně;
v délce (jednotlivé úseky):
ad b): 18 560m;
ad c): 20 099 m;
ad d): 20 499 m;
ad e): 20 009 m;
ad f): 20 629 m;
ad 2) g) v délce 18 159 m: od místa uzavírky provozu po silnici III. tř. č. 1902 na křižovatku se silnicí
III. tř. č. 1903, po silnici III. tř. č. 1903 přes obec Mrákov na křižovatku se silnicí III. tř. č. 0222a, po
silnici III. tř. č. 0222a přes obec Kout na Šumavě na křižovatku se silnicí I. tř. č. 22, po silnici I. tř.
č. 22 na křižovatku se silnicí II. tř. č. 184, po silnici II. tř. č. 184 přes obec Prapořiště a Brůdek a
městys Všeruby na křižovatku se silnicí II. tř. č. 190, po silnici II. tř. č. 190 přes obec Maxov zpět
k místu uzavírky provozu (křižovatka se silnicí III. tř. č. 1902), obousměrně;
to vše za účelem: provádění opravy povrchu zájmové silnice včetně propustků
dle informativních výkresů situací (8x) s vyznačením předmětných uzavírek provozu na dotčené
pozemní komunikaci a objížděk, jež jsou v kopiích přiloženy k tomuto rozhodnutí, a za těchto
podmínek:
a) Celkový předmětný úsek silnice smí být úplně či částečně uzavřen maximálně po doby uvedené
ve výroku tohoto rozhodnutí.
b) Dopravní značení uzavírek provozu na dotčené silnici a vyznačení objížděk zabezpečí
žadatel dle stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích (opatření
obecné povahy), přiloženého v kopii k tomuto povolení, č. j.: MeDO-56850/2021-San, ze dne:
10.09.2021, k němuž vydal písemné vyjádření příslušný orgán Policie České republiky, a dle
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č. j.: PK-DSH/9563/21, vydané
Krajským úřadem Plzeň, Odborem dopravy a silničního hospodářství, dne: 13.09.2021, rovněž
přiloženého v kopii k tomuto povolení.
c) Žadatel odpovídá za dopravní značení uzavírek provozu a objížďky, jeho stav a údržbu během
celých průběhů uzavírek provozu a objížďky.
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, t. j. na začátku úseku
s uzavírkou 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 úseku uzavírek provozu po
celé doby trvání uzavírek provozu.
f) Zhotovitel umožní autobusům linkové veřejné dopravy v časovém rozmezí 17:00 h-7:00 h průjezd
předmětným uzavřeným úsekem.
f) Zhotovitel stavby vždy oznámí dotyčnému dopravci veřejné linkové dopravy a dotyčnému
dopravnímu úřadu v předstihu min. 5 dnů přesný termín úplné uzavírky provozu v příslušného
úseku dotčené silnice. V případě, že úplná uzavírka provozu v 1. dotčeném úseku předmětné silnice
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bude skutečně zahájena, bude vzhledem ke dni vydání tohoto rozhodnutí uvedené ze strany
zhotovitele stavby provedeno neprodleně po doručení mu tohoto rozhodnutí.
Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení dané akce: pan Roman Křivka,
tel.: 702 214 503.

Odůvodnění:
Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), 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.

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy
Přílohy (29 příloh)
8x kopie informativního výkresu situace s vyznačením předmětných uzavírek provozu a
objížděk
1x kopie stanovení přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích (opatření
obecné povahy Městského úřadu Domažlice, Odboru dopravy) (4 listy)
8x kopie výkresu situace se zakreslením stanovených přechodných úprav provozu na dotčených
pozemních komunikacích
5x kopie grafického schématu stanovených přechodných úprav provozu na dotčených pozemních
komunikacích
1x kopie stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Krajského úřadu Plzeň,
Odboru dopravy a silničního hospodářství) (1 list)
6x kopie výkresu situace se zakreslením stanovených přechodných úprav provozu na dotčených
pozemních komunikacích Krajského úřadu Plzeň, Odboru dopravy a silničního hospodářství)
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Obdrží:
žadatel (účastník řízení)
COLAS CZ, a.s., Rubeška čp. 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 (doručí se prostřednictvím datové
schránky)
ostatní účastníci řízení
Plzeňský kraj, Škroupova čp. 18, 306 13 Plzeň, prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje, příspěvkové organizace, Koterovská čp. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň (doručí se
prostřednictvím datové schránky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská čp. 12, 140 00 Praha 4, prostřednictvím Správy Plzeň,
Hřímalého čp. 37, 301 00 Plzeň (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Obec Mrákov, čp. 105, 345 01 Mrákov (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Obec Tlumačov, Tlumačov čp. 107, 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 Kdyně, Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně (doručí se prostřednictvím datové schránky)
Městys Všeruby, čp. 77, 345 07 Všeruby (doručí se prostřednictvím datové schránky)
dotčené orgány
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice,
dopravní inspektorát, 344 15 Domažlice (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)
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)
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr (doručí se prostřednictvím
datové schránky)
POVED s.r.o., Nerudova čp. 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (doručí se prostřednictvím
datové schránky)
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