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Růžena Sedláčková
379 304 473
sedlackova@prestice-mesto.cz

DATUM:

13. prosince 2021

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, jako věcně a místně příslušný silniční
správní úřad podle ustanovení § 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 16. listopadu 2021, podala společnost DEKAKOM plus s.r.o., se sídlem
Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČ 26373611 pověřena k vyřízení Lucie Radová o
povolení uzavírky – úplné uzavírky silnice II/230 v obci Dolce – stavba kanalizace a přípojek
v obci Dolce „ Kanalizace a ČOV – obec Dolce“ - objízdná trasa při úplné uzavírce bude vedena
obousměrně pro nákladní dopravu nad 3,5t po silnici II/230 na křižovatce silnice II/230 se silnicí
II/183 po silnici II/183 směr Vodokrty, Háje, Netunice, Nebílovy na křižovatku se silnicí I/20, po silnici
I/20 Chválenice, Chocenice, Měcholupy na křižovatku se silnicí II/230 u Nepomuku, objízdná trasa
pro osobní dopravu do 3,5t od Přeštic bude vedena jednosměrně po silnici II/230 do Kucín,
v Kucínech dále po silnici III/18214 přes Radkovice, Horšice, Újezd, Týniště, Skašov, Letiny,
Libákovice, Plevňov a zpět na silnici II/230. Objízdná trasa pro osobní dopravu do 3,5t od Skašova
bude vedena jednosměrně po silnici II/117 přes Letiny a poté po silnici III/11755 přes obec Libákovice
po silnici III/11756 do obce Plevňov zpět na silnici II/230 - objízdné trasy dle předložené situace, po
celou dobu výstavby bude umožněn průjezd linkám VLD stavbou, kde dalším účastníkem řízení jsou
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, cestou ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37,
301 00 Plzeň, Město Plzeň, Obec Chválenice, Obec Chocenice, Obec Měcholupy, Obec Řenče, Obec
Netunice, Obec Nebílovy, Obec Příchovice, Obec Radkovice, Obec Dolce, Obec Horšice, Obec
Letiny, Obec Skašov, rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle §149
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") tak, že
povoluje
po projednání s vlastníkem /správcem/ silnice – Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje souhlas s
uzavírkou pod č. j. 18255/21/SÚSPK-PJ ze dne 23. 11. 2021, po projednání s vedením objízdné trasy
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 10. 11. 2021 č.j. RSD-769/2021-91/20-OT/Kol a po projednání
s Městem Plzeň, Obecí Chválenice, Chocenice, Měcholupy, Řenče, Netunice, Nebílovy, Příchovice,
Radkovice, Dolce, Horšice, Letiny, Skašov, povoluje úplnou uzavírku silnice II/230 v obci Dolce –
stavba kanalizace a přípojek v obci Dolce „ Kanalizace a ČOV – obec Dolce“
nařizuje objížďku
se stanovenou objízdnou trasou - objízdná trasa při úplné uzavírce bude vedena obousměrně pro
nákladní dopravu nad 3,5t po silnici II/230 na křižovatce silnice II/230 se silnicí II/183 po silnici II/183
směr Vodokrty, Háje, Netunice, Nebílovy na křižovatku se silnicí I/20, po silnici I/20 Chválenice,
Chocenice, Měcholupy na křižovatku se silnicí II/230 u Nepomuku, objízdná trasa pro osobní
dopravu do 3,5t od Přeštic bude vedena jednosměrně po silnici II/230 do Kucín, v Kucínech dále po
silnici III/18214 přes Radkovice, Horšice, Újezd, Týniště, Skašov, Letiny, Libákovice, Plevňov a zpět
na silnici II/230. Objízdná trasa pro osobní dopravu do 3,5t od Skašova bude vedena jednosměrně
po silnici II/117 přes Letiny a poté po silnici III/11755 přes obec Libákovice po silnici III/11756 do obce
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Plevňov zpět na silnici II/230 objízdné trasy dle předložené situace, po celou dobu výstavby bude
umožněn průjezd linkám VLD stavbou dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí. Objížďka byla projednána s Městem Plzeň, Obecí Chválenice, Chocenice, Měcholupy,
Řenče, Netunice, Nebílovy, Příchovice, Radkovice, Dolce, Horšice, Letiny, Skašov na jejichž
zastavěném území je nařízena objížďka, se správcem silnice Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, cestou ŘSD ČR, Správa
Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.
za těchto podmínek :
1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

Úplná uzavírka silnice II/230 v obci Dolce se povoluje v termínu I. ETAPA od 1. 4. 2022
do 30. 6. 2022 , II. ETAPA od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2022
Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích stanovenou opatřením obecné povahy zdejším odborem ze dne 19. 11.
2021 č.j. PR-OSD-SED/86453/2021, po předchozím odsouhlasení Policie ČR, KŘ DI
Plzeň-venkov dne 4. 11. 2021, pod č.j. KRPP-138898-2/ČJ-2021-031106-48 a po
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem
Blovice, odborem dopravním, Městským úřadem Nepomuk, odborem dopravním,
stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátem města
Plzně, odbor dopravy ze dne 24. 11. 2021 č.j. MMP/391121/21 a stanovením přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích Krajským úřadem Plzeňského kraje,
odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 9. 12. 2021 č.j. PK-DSH/11895/21.
Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství dopravního úřadu ze dne 12. 11. 2021 č.j. PK-DSH/11227/21 – dotčeným linkám veřejné
linkové dopravy bude po celou dobu stavby umožněn průjezd stavbou, zhotovitel stavby
zajistí bezpečný průjezd stavbou – vyjádření přílohou rozhodnutí.
Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného
dopravního značení a jeho řádné čištění.
Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu správnímu orgánu.
Uzavírka bude zabezpečena ve smyslu § 24, odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 39 odst. 4
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích - na
začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, názvem a sídlem právnické osoby, na jejíchž žádost byla uzavírka povolena.
Za organizování a zabezpečení prací odpovídá Milan Ťažký, tel. 603224054.

Odůvodnění
Dne 16. 11. 2021 podal žadatel společnost DEKAKOM plus s.r.o., se sídlem Pražská
1178, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČ 26373611 pověřena k vyřízení Lucie Radová o
povolení uzavírky – úplné uzavírky silnice II/230 v obci Dolce – stavba kanalizace a přípojek
v obci Dolce „ Kanalizace a ČOV – obec Dolce“.
Zdejší silniční správní úřad přípisem ze dne 22. 11. 2021 oznámil zahájení správního řízení
v dané věci správci komunikace Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00
Plzeň, IČ 72053119, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, cestou ŘSD ČR,
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň, Městu Plzeň, Obci Chválenice, Chocenice, Měcholupy,
Řenče, Netunice, Nebílovy, Příchovice, Radkovice, Dolce, Horšice, Letiny, Skašov. Věc byla
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem dotčených komunikací.
Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích stanovenou opatřením obecné povahy zdejším odborem ze dne 19. 11. 2021 č.j. PROSD-SED/86453/2021, po předchozím odsouhlasení Policie ČR, KŘ DI Plzeň-venkov dne 4. 11.
2021, pod č.j. KRPP-138898-2/ČJ-2021-031106-48 a po stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích Městským úřadem Blovice, odborem dopravním, Městským úřadem
Nepomuk, odborem dopravním, stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrátem města Plzně, odbor dopravy ze dne 24. 11. 2021 č.j. MMP/391121/21 a stanovením
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem
dopravy a silničního hospodářství ze dne 9. 12. 2021 č.j. PK-DSH/11895/21.
Bylo doloženo vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje – DOPRAVNÍHO ÚŘADU ze dne
12. 11. 2021 č.j. PK-DSH/11227/21 – dotčeným linkám veřejné linkové dopravy bude po celou dobu
stavby umožněn průjezd stavbou, zhotovitel stavby zajistí bezpečný průjezd stavbou.
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Zdejší silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl
ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví a úplnou uzavírku povolí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Plzeňského kraje podáním u Městského úřadu Přeštice. Proti rozhodnutí o vyloučení
odkladného účinku se nelze odvolat dle § 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Odvolání nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
Proti výrokové části tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správného řádu a údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů, ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, odboru dopravy a silničního hospodářství,
podáním učiněným u Městského úřadu Přeštice, odboru správního a dopravního. 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 na jeho
náklady Městský úřad Přeštice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Růžena Sedláčková v.r.
referent odboru správního a dopravního
Za správnost vyhotovení:
Obdrží:
Doručí se : + PŘÍLOHA
účastníci řízení: s dodejnou do vlastních rukou - datovou schránkou + PŘÍLOHA
-

DEKAKOM plus s.r.o., se sídlem Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČ 26373611 pověřena
k vyřízení Lucie Radová
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, cestou ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37,
301 00 Plzeň
- Obec Chválenice
- Obec Chocenice
- Obec Radkovice
- Obec Příchovice
- Obec Horšice
- Obrc Netunice
- Obec Nebílovy
- Obec Měcholupy
- Obec Dolce
- Obec Řenče
- Obec Letiny
- Obec Skašov

dotčené orgány státní správy: s dodejkou – datovou schránkou
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
-

Policie ČR, KŘ DI Plzeň- venkov, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň
Magistrát města Plzně, Odbor dopravy
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy
Městský úřad Blovice, odbor správní a dopravní

Na vědomí :datovou schránkou
-

-

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
POVED s.r.o., IČ 29099846
HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň, IČ 45333009
DZS Přeštice s.r.o., Sedláčkova 553, 334 01 Přeštice, IČ 24701611
vlastní k založení
Digitálně podepsal Růžena

Sedláčková
Datum: 13.12.2021 14:11:19 +01:00
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