MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel / email

V Rokycanech dne

7.2.2019

spis.zn.:MeRo/1462/OD/19 Ant

Jaroslav Anton
371 706 326
jaroslav.anton@rokycany.cz

21.3.2019

č.j. dokumentu: MeRo/3008/OD/19

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Městský úřad Rokycany, 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") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení
uzavírky, kterou dne 7.2.2019 podal
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Plzeň,
IČO 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
kterého zastupuje SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská 666, 330 21
Líně (dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto přezkoumání, po projednání s příslušným orgánem policie, kterým je Policie
ČR DI Rokycany a po projednání s vlastníkem (správcem) komunikace, kterým je Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
povoluje
úplnou uzavírku silnice II/605 v Holoubkově v úseku od ZŠ na konec obce ve směru Mýto v
rámci stavby „Holoubkov II/605 Průtah“ (dále jen "uzavírka") v době od 1.4.2019 do 30.6.2019
a nařizuje objížďku po této trase:
- Obousměrně v trase Holoubkov - silnice III/2341 – Těškov - III/23210 – Mýto.
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude
v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení
po celou dobu uzavírky.
2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno podle
dopravně inženýrského opatření vydaného zdejším odborem dopravy pod spis.zn.:
MeRo/1462/OD/16 Ant dne 18.2.2019, v souladu s vyjádřením Policie ČR DI Rokycany čj.
KRPP-113316/ČJ-2019-030806 ze dne 25.1.2019.
3. Dle § 39 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na začátku uzavírky bude umístěna orientační
tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž
žádost byla uzavírka povolena.
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4.
5.
6.

Po dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod pro pěší.
V případě nutnosti bude umožněn příjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
Uzavírka se dotkne provozu linek veřejné linkové osobní dopravy č. 470540 a 470560
dopravce Autobusová doprava – Miroslav Hrouda a linky č. 470140 dopravce ČSAD
Autobusy Plzeň a.s.
Po dobu uzavírky pojedou autobusy linek č. 470540 a 470560 ve směru z Plzně do Mýta po
odbavení cestujících v zastávce Holoubkov vpravo po silnici III/2341, dále po silnici
III/11722 do obce Medový Újezd a následně po silnici III/11721 a II/605 do Mýta. Zastávka
„Medový Újezd,rozc.2.0“ bude po dobu uzavírky zrušena. Jízdní řády linek č. 470540 a
470560 budou upraveny tak, aby byly příjezdy a odjezdy do/ze zastávka „Rokycany,aut.st.“
zachovány dle současnosti. Linka č. 470140 bude zajištěna následovně: spoj č. 17 bude
opožděn o cca 5 minut v návaznosti na spoj č. 5 linky č. 470540; spoj č. 7 bude opožděn o
cca 5 minut v návaznosti na spoj č. 20 linky 470560, opožděn bude i navazující spoj č. 6;
spoj č. 13 bude na odjezdu ze zastávky „Mýto,nám,“ o cca 5 minut opožděn v návaznosti na
spoj č. 7 linky 470540, opožděn tak bude i navazující spoj č. 8; spoj č. 9 bude opožděn o cca
5 minut v návaznosti na spoj č. 3 linky 470540, opožděn tak bude i navazující spoj č. 10.
7. Termín uzavírky bude oznámen dopravcům a vlastníkům nemovitostí dotčených uzavírkou
min. 5 dnů před jejím začátkem.
8. Dopravce informuje cestující veřejnost v místě obvyklým způsobem.
9. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad
Rokycany, odbor dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení, apod. uzavírky
a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10. Za provádění prací zodpovídá Tomáš Kunc, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Plzeň, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
606 398 616.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Plzeň, Pražská tř.
495/58, 370 04 České Budějovice

Odůvodnění:
Na základě § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční
správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, obec Holoubkov, obec Těškov,
obec Medový Újezd, město Mýto,

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního
orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
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část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, oblast Plzeň, IDDS: amx5p38
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IDDS: 6jj6p2u
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q
Obec Těškov, IDDS: qsua8hv
Obec Medový Újezd, IDDS:
Město Mýto, IDDS: us5bcm2
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69
Email - Autobusová doprava Miroslav Hrouda
Email - ČSAD autobusy Plzeň a.s. - Milan Loukota, V Malé Doubravce č.p. 1242/27, Doubravka, 312 00
Plzeň 12
Email - HZS Plzeňského kraje
Email - Rokycanská nemocnice a. s.
Email - ŘSD nadrozměry
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Radnice
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Rokycany
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