MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

č .j.: DOP/907/2018 – Bo
Sp. zn.: MÚ/DOP/543/18
V Nepomuku dne 15. 3. 2018
Vyřizuje: Ing. Marek Boublík
Tel.: 371519745
marek boublik@urad-nepomuk.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, 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“) rozhodl takto:
V řízení o žádosti podané dne 6. 3. 2018 společností Stavmonta, IČ 40525007, se
sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
rozhodnutím podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) tak, že

povoluje
po projednání se správcem silnic, po kterých má být povolena uzavírka a vedena
objížďka, obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolená uzavírka a nařízena
objížďka, a dotčeným orgánem Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje,
územním odborem Plzeň-venkov, dopravním inspektorátem, úplnou uzavírku komunikace
č. III/1875 v obci Kramolín (od křižovatky na návsi, směrem na Polánku k č. p. 36),
z důvodu stavební akce – realizace vodovodu a kanalizace v obci Kramolín,
na dobu od 1. 4. 2018 do 15. 8. 2018 a

nařizuje objížďku
se stanovenou trasou: v obci Kramolín po silnici č. III/1869 směrem na obec Myslív,
v obci Myslív po silnici č. III/18622 do obce Polánka. Stanovená trasa je obousměrná
(tj. platí i pro opačný směr).
Uzavírka je povolena za následujících podmínek:
1) Úplná uzavírka silnice č. III/1875 v obci Kramolín v úseku od křižovatky na návsi,
směrem na Polánku až k č. p. 36 na konci obce se povoluje od 1. 4. 2018
do 15. 8. 2018.
2) Uzavírka bude zabezpečena ve smyslu § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.
3) Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na silnici
č. III/1862, III/1869 a III/1875 v působnosti ORP Nepomuk stanovenou zdejším
odborem dopravy dne 14. 3. 2018 pod č. j.: DOP/887/2018 – Bo a v působnosti ORP
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4)
5)

6)
7)

Horažďovice stanovenou Městským úřadem Horažďovice, odbor dopravy a silničního
hospodářství dne 7. 3. 2018 pod č. j.: MH/03075/2018.
Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna kontrola osazeného dopravního značení
a jeho řádné čištění.
Uzavírka bude označena v souladu s § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném
znění, kterou se prování zákona o pozemních komunikacích – na začátku uzavírky
bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, názvem
a sídlem právnické osoby, na její žádost byla uzavírka povolena.
Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu správnímu orgánu.
Za organizování a zabezpečení uzavírky odpovídá Miroslav Valenta, Stavmonta
spol. s r. o., tel. 602 335 586.

Správní orgán povolenou uzavírku a nařízenou objížďku projednal s žadatelem a se všemu
jemu známými dalšími účastníky řízení, kterými jsou:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se
sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Obec Kramolín, IČ 00256811, se sídlem Kramolín 57, 335 01 Nepomuk
Obec Polánka, IČ 49180592, se sídlem Polánka 4, 335 01 Nepomuk
Obec Myslív, IČ 00255840, se sídlem Myslív 52, 341 01 Čížkov
a dále s Policií ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor
Plzeň – venkov, dopravní inspektorát, se sídlem Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň, která ve
věci dne 13. 2. 2018 vydala souhlas s vedením objízdné trasy, č. j. KRPP-25687-2/ČJ-2018031106-48.

Odůvodnění
Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční
právní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1správního řádu odvolat do 15 dnů ode
dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u zdejšího
správního úřadu.
Odvolání nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
Otisk úředního razítka

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy
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Obdrží:
Účastníci řízení:
-

Stavmonta, IČ 40525007, se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, se sídlem Škroupova 18, 306 13
Plzeň
Obec Kramolín, IČ 00256811, se sídlem Kramolín 57, 335 01 Nepomuk
Obec Polánka, IČ 49180592, se sídlem Polánka 4, 335 01 Nepomuk
Obec Myslív, IČ 00255840, se sídlem Myslív 52, 341 01 Čížkov

Dotčené orgány:
-

-

Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI
(KRPP-25687-2/ČJ-2018-031106-48)
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH
ČSAD Autobusy Plzeň, a. s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Mírové náměstí 1,
341 01 Horažďovice
vlastní k založení

3

