MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE
Odbor stavební a dopravní

Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
___________________________________________________________________
Spis. Zn.:
Č. j.:
Vyřizuje:

MUBlov 14392/2021
MUBlov 15230/21/DO/He
Hellerová

V Blovicích 29.09.2021
viz rozdělovník

__________________________________________________
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, 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 09.09.2021 společností RENVIA stavby s.r.o., IČ: 091 10 291,
se sídlem Myslinka 67, 330 23 Nýřany, o povolení uzavírky silnice č. III/1783, kdy dalším
účastníkem správního řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění (dále jen „správní řád“), je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace, IČ: 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
a Správa železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha, rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích tak, že po projednání
s vlastníky dotčených silnic, s obcemi, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka
nebo nařizuje objížďka, s provozovatelem dráhy a s Policií České republiky
1. povoluje
úplnou uzavírku silnice č. III/1783 v obci Borovno v úseku od křižovatky se silnicí
č. I/19 směrem na Číčov v délce cca 100 m
a
2. nařizuje objížďku
obousměrně se stanovenou trasou objížďky pro nákladní automobily obousměrně po
silnicích č. I/19 a II/117 po trase Borovno – Hořehledy – Spálené Poříčí – Lipnice – Mešno –
Kakejcov – Mirošov a pro osobní automobily obousměrně po silnicích č. I/19, III/117 38,
III/117 39, III/1784 a III/1783 po trase Borovno – Hořehledy – Těnovice – Záluží – Lučiště –
Číčov – (Borovno).
Uzavírka se povoluje z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění oprav
uzavírané silnice za těchto podmínek:
1)
2)

Uzavírka se povoluje v termínu od 01.10.2021 do 30.11.2021.
Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemní
komunikaci stanovenou zdejším úřadem opatřením ze dne 21.09.2021 pod
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č. j. MUBlov 15055/21/DO/He, na území ORP Rokycany v souladu s přechodnou
úpravou provozu stanovenou Městským úřadem Rokycany dne 17.09.2021 pod
č. j. MeRo/24147/OD/21 a na silnici č. I/19 v souladu s přechodnou úpravou provozu
stanovenou Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem dopravy a silničního
hospodářství č. j. PK-DSH/9749/21 ze dne 20.09.2021.
Uzavírka bude označena v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb.,
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.
Žadatel vyrozumí účastníky řízení a orgány, které toto rozhodnutí obdrží na vědomí,
o přesném termínu zahájení a ukončení uzavírky v případě, že bude uzavírka
zahájena později či ukončena dříve, než je povoleno tímto rozhodnutím.
Předčasné ukončení uzavírky bude písemně sděleno zdejšímu silničnímu správnímu
úřadu. Současně musí být neprodleně odstraněna přechodná úprava provozu
související s označením uzavírky a její objízdné trasy 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.
Skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky žadatel bezodkladně oznámí na Národní
dopravní informační centrum (NDIC), tel. 954 913 556.
Za organizování a zabezpečení akce odpovídá pan Ondřej Peckert, tel. 723 147 948.

Odůvodnění:
Na základě § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 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.

Upozornění:
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako
přestupek podle § 42a zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby nebo jako
správní delikt podle § 42b téhož zákona pro právnické osoby s možností sankce až do výše
500.000,- Kč.

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

otisk úředního razítka
Zdeněk Váňa, v. r.
vedoucí dopravního oddělení
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Doručuje se:
Účastníkům řízení
−
−
−
−
−
−
−
−
−

RENVIA stavby s.r.o., DS: 46234i2
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, DS: qbep485
Ředitelství silnic a dálnic ČR, DS: zjq4rhz
Obec Borovno, DS: 8s4btsv
Město Spálené Poříčí, DS: 5m3bhef
Obec Mešno, DS: e2tbrvc
Obec Kakejcov, DS: a5caqq7
Město Mirošov, DS: 54dbx75
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, DS: uccchjm

Dotčeným orgánům státní správy
− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov,
Dopravní inspektorát, DS: 5ixai69
(č. j. KRPP-93085-4/ČJ-2021-031106-48)
− Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství DS: zzjbr3p
− Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, DS: mmfb7hp
Na vědomí
− Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, DS: p36ab6k
− POVED s. r. o., DS: 4xwp5cq
− ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., DS: s9374qh
− Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, DS: 5uimvsq
− ZZS Plzeňského kraje, LSPP Vlčice, Vlčice 66, 336 01 Blovice (vlcice@zzspk.cz)
− DZS Přeštice s.r.o., DS: wfxr9py
− Ministerstvo obrany, Správa vojenské dopravy - Plzeň, DS: hjyaavk
− vlastní k založení
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