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Naše č.j.: MH/04561/2017  
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Vyřizuje: Milada Kotišová  

Telefon: 371 430 566  

E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz  

   

Datum: 28.03.2017  

 

R O Z H O D N U T Í 
                           
 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a 
III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací 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 v řízení o žádosti ze dne 27.03.2017, kterou podala právnická osoba Silnice 
Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307, o povolení částečné uzavírky 
provozu na silnici III/1697 v obci Hradešice, v úseku dle doložené situace, kde dalším účastníkem 
řízení je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň a obec 
Hradešice, se sídlem Hradešice 1, 341 01 Horažďovice takto: 

 
Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, právnické osobě Silnice Klatovy a.s., se sídlem 
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307 
 
I.: Povoluje uzavírku provozu: 
• na silnici III/1697 v obci Hradešice, v úseku od vodní nádrže k zemědělskému areálu 
 
II.: Nařizuje objížďku pro veškerou dopravu se stanovenou trasou objížďky: 
• po místních komunikacích na p.p.č. 2264/1 a p.p.č. 248/18 v k.ú. Hradešice, v úsecích dle 
doložené situace 
 
Povolení je vázáno dodržením následujících podmínek: 
1. Rozsah uzavírky: 
Jedná se o povolení úplné uzavírky provozu na silnici III/1697 v obci Hradešice, v úseku dle 
doložené situace, a to z důvodu provádění výkopových prací při realizaci stavby s názvem 
„Hradešice – dostavba splaškové kanalizace“. 
2. Termín uzavírky: od 03.04.2017 do 04.06.2017.  
3. Po celou dobu trvání uzavírky provozu budou zachovány přístupy do sousedních nemovitostí. 
Technické řešení zajištění přístupů bude provedeno v souladu s přílohou č. 2 bod 4 vyhl. č. 
398/2009, Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
4. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá 
zastavování vozidel (krátkodobá nepřehlednost úseku v důsledku pohybu stavebních mechanismů 
apod.) použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve 
smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
5. Při uzavírce provozu dojde k omezení provozu linky veřejné linkové osobní dopravy č. 432030, 
433600 a 434110 dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň. Při 
uzavírce nedojde k přemístění autobusových zastávek, autobusy budou využívat stanovenou 
objízdnou trasu. 
6. Po celou dobu trvání uzavírky provozu bude prováděna pravidelná kontrola osazeného 
dopravního značení a jeho řádné čištění. 
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7. Dopravní značení bude provedeno v souladu s přechodnou úpravou provozu, kterou stanovil 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy  pod č.j.: MH/04599/2017. 
8. Osoba odpovědná za zabezpečení uzavírky: Milan Ťažký. 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 27.03.2017 žádost právnické osoby Silnice 
Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307, o povolení uzavírky provozu 
na silnici III/1697 v obci Hradešice. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 
 
K žádosti bylo (i v průběhu řízení) doloženo následující: 

- kopie výpisu z OR 
- situace se zakreslením rozsahu stavebních prací  
- harmonogram prací 
- návrh DIO 
- vyjádření Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-46359-1/ČJ-2017-030406 ze dne 

22.03.2017 
- souhlas SÚSPK, okres Klatovy, zn.: 827/17/SÚSPK-K ze dne 23.03.2017 
- souhlas obce Hradešice ze dne 22.03.2017 
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, ODSH, dopravního úřadu, č.j.: DSH/3273/2017 

ze dne 24.03.2017 
 

 
Protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí uvedené v ustanovení § 24 
zákona o pozemních komunikacích a v ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto 
rozhodnutí uvedeno. 

 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem 
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího Městského 
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
 

 

Josef Rada 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení 
Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, okres Klatovy, Za Kasárny 324, 339 01 Klatovy 
Obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01 Horažďovice     
  
Dotčené orgány 
Policie České republiky, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy 
Krajský úřad Plzeňského kraje, ODSH, dopravní úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
 
Dále obdrží 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň  
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň 
ČSAD autobusy Plzeň, a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň 
 
Příloha 
- 1x situace 
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