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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 4.11.2020 podala společnost
ROBSTAV k.s., IČO 274 30 774, Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání, po projednání s příslušným orgánem
policie, kterým Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Územního odboru
Rokycany, dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR DI Rokycany“) a po projednání
s vlastníkem (správcem) komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace, IČO 720 53 119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň a po projednání
s dotčenými obcemi, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
povoluje
úplnou uzavírku provozu na silnici č. II/605 v Mýtě, v rámci realizace I. etapy stavby „II/605
Mýto - průtah“, rekonstrukce propustku + provedení asfaltových vrstev (dále jen
"uzavírka"), v úseku od dopravní značky IZ 4a (Začátek obce) ve směru od Rokycan - cca 250
m do obce, v termínech: od 21.11.2020 do 22.11.2020; od 28.11.2020 do 29.11.2020; od
5.12.2020 do 6.12.2020; od 12.12.2020 do 13.12.2020 (víkendy)
a


nařizuje

objížďku

ze silnice č. II/605 před Mýtem na silnici č. III/23210 do Těškova, dále po silnici
č. III/2341h a č. III/2341 do Lhoty pod Radčem, po silnici č. II/234 na křižovatku se
silnicí č. II/235 a po této silnici na silnici č. II/605 a dále směrem na Mýto pro veškerou
dopravu - obousměrně.

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. Dopravní značení, včetně vyznačení objízdné trasy, bude osazeno v souladu s přechodnou
úpravou provozu stanovenou zdejším odborem dopravy dne 10.7.2020 pod spis. zn.
MeRo/19143/OD/20 Bla, č.j. dokumentu MeRo/19302/OD/20.
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3. Stávající dopravní značení, které by bylo v rozporu s vyznačením uzavírky a objízdné trasy,
musí být dočasně zakryto nebo přeškrtnuto.
4. 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.
5. Předčasné 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.
6. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dopravní úřad)
vydal dne 4.11.2020 pod č.j. PK-DSH/11359/20 toto vyjádření:
- Dotkne se provozu linek veřejné linkové osobní dopravy č. 470224 dopravce ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
- Vzhledem ke skutečnosti, kdy není žádná objízdná trasa, kterou by se dala zajistit obsluha
města Mýta, požadujeme zajištění náhradní zastávky alespoň poblíž čerpací stanice kolem sil.
II/605, aby byla možná docházka z Mýta.
- Návrh dopravně inženýrského opatření byl schválen Policií ČR, dopravním inspektorátem
Územního odboru Rokycany pod č.j.: KRPP-72562/ČJ-2020-030806 ze dne 1.7.2020.
- Dopravce informuje cestující veřejnost v místě obvyklým způsobem.
- Případné předčasné ukončení akce bude neprodleně oznámeno dopravci.
- Dopravci bude zasláno rozhodnutí o povolení uzavírky.
7. Za organizování a zabezpečení prací zodpovídá za společnost ROBSTAV k.s., IČO 274 30
774, Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4, Kateřina Vágnerová, Horákova 596,
337 01 Rokycany, tel. 606 632 527.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4.

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:
Město Mýto, Obec Těškov, Obec Lhota pod Radčem, Obec Kařez, Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, p.o.

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.
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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
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.
(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Příloha: místo rekonstruovaného úseku + trasa objížďky
Obdrží:
Účastníci řízení:
ROBSTAV k.s., IDDS: zpixxe9
Město Mýto, IDDS: us5bcm2
Obec Těškov, IDDS: qsua8hv
Obec Lhota pod Radčem, IDDS: pn8ay7n
Obec Kařez, IDDS: 747a6zg
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
dotčené správní úřady:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát,
IDDS: 5ixai69// č.j. KRPP-72526/ČJ-2020-030806
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
ostatní:
POVED s. r. o., IDDS: 4xwp5cq
Email - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IDDS: s9374qh
Email - Autobusová doprava Miroslav Hrouda
Email - ČD Sanitar
Email - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. - Milan Loukota
Email - HZS Plzeňského kraje
Email - HZS Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany
Email - Policie ČR Obvodní oddělení Rokycany
Email - Rokycanská nemocnice a. s.
Email - ŘSD nadrozměry
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - Plzeň
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje -Rokycany
Email - vlastní

