
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
 
Č.j. : DSH/8955/11                                                                                V  Plzni dne  14.7.2011  
 

R O Z H O D N U T Í  
 

 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční 

správní úřad příslušný podle §40 odst. 3 písm. d) 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  7.7.2011  právnickou osobou EUROVIA CS, a.s., se 
sídlem Národní 10, 113 19  Praha 1, IČ 45274924, o povolení částečné, střídavě 
jednosměrné uzavírky silnice I/22, za účelem provádění stavebních prací v rámci stavby 
„Silnice I/22 Hradešice – průtah“, kdy dalším účastníkem řízení je Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ 65993390, rozhodl podle § 24 zákona           
o pozemních komunikacích tak, že  

p o v o l u j e 
 
po projednání s vlastníkem (správcem) silnice - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, (ze dne 
11.7.2011, pod čj. 3497/11-33200/22/Vy) a Obcí Hradešice (ze dne 28.6.2011), na jehož 
zastavěném území se uzavírka povoluje, povoluje částečnou, střídavě jednosměrnou 
uzavírku silnice I/22, za účelem provádění stavebních prací v rámci stavby „Silnice I/22 
Hradešice – průtah“  a    
 

n a ř i z u j e   o b j í ž ď k u  
 

po volné části silnice I/22 dle stanoveného dopravního značení (trasa není vhodná pro 
přepravu nadměrných nákladů) za těchto podmínek :  
 
1) Uzavírka se povoluje v termínu od  16. července  2011  do  30. listopadu  2011.   
2) Dopravní značení bude osazeno v souladu s předloženou přechodnou úpravou provozu 

na pozemní komunikaci I/22, stanovenou zdejším odborem dne 14.7.2011, pod čj. 
DSH/8956/11. 

3) Při provádění stavebních prací v místech stávajících autobusových zastávek budou 
zastávky dočasně přemístěny na místní komunikaci pod Obecním úřadem Hradešice.  
Zastávky budou vybavené nástupní hranou v délce alespoň 6m, výšky 10cm.  

4) Přesný termín přemístění autobusových zastávek bude telefonicky zhotovitelem nejméně 
7 dní předem oznámen společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., provozu Klatovy (pan 
Jaroslav Křepel, vedoucí provozu Klatovy, tel.č. 376311457 nebo 602538749) a zdejšímu 
odboru (tel.č. 377195181).   

5) Po dobu trvání uzavírky I/22 bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního 
značení a jeho čištění.  

6) Uzavírka bude označena v souladu s ustanovením §39 odst. 4 vyhl. č.104/1997 Sb., 
v platném znění, kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, tzn. 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. 

7) Po dobu stavebních prací bude zimní údržbu zajišťovat zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.  
8) Předčasné ukončení uzavírky bude sděleno zdejšímu odboru. 
 

 Za organizování a zabezpečení prací odpovídá hlavní stavbyvedoucí Ing. Vladimír 
Drahokoupil, tel. 731 601 435, stavbyvedoucí František Míka, tel.č. 731 601 066.     



 
O d ů v o d n ě n í 

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

Poučení 
 
 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu 
dopravy v Praze prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Plzeňského kraje. 
 Odvolání však nemá v  souladu s  ustanovením  §24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,    
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. 

 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 

 
 

     Ing. Jaroslav Vejprava  
     vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 
 
 
Účastníci řízení  - Doporučeně do vlastních rukou :  
 
- EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19  Praha 1, adresa pro doručení EUROVIA         

CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00  Plzeň      
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené ing. Zdeňkem 

Kuťákem, pověřen řízením Správy Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hřímalého 37,  
301 00  Plzeň 

- Obec Hradešice, Hradešice 1, 341 01  Horažďovice 
 
 

Na vědomí :   
 
- ČSAD autobusy, a.s. Plzeň, V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň + klatovy@csadplzen.cz 
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy – dopravní úřad - zde 
- Zdravotní záchranná služba PK, dr.E.Beneše 19, 301 00  Plzeň 
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, 

Plzeň, Nádražní 2, 306 28 Plzeň 
- Regionální úřad Plzeň, Vojenské dopravy Plzeň, Štefánkovo nám. 1, 304 50  Plzeň 
- Národní dopravní informační centrum (ndic@rsd.cz) 
- ŘSaD  ČR, správa Plzeň (fafalova@rsd-plzen.cz) 
- ŘSaD  ČR, správa Ústecký kraj (zdenka.spatenkova@rsd.cz) 
- ŘSaD ČR, správa Č. Budějovice (zdenka.tyrova@rsd.cz) 
- ŘSaD  ČR, správa Královéhradecký kraj (jaroslava.benesova@rsd.cz) 
- ŘSaD  ČR, správa Brno (jiri.coufal@rsd.cz) 
- vlastní k založení do spisu 
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