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Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň

ODBOR DOPRAVY
VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 29.07.2021
VYŘIZUJE: Ing. Markéta Fikrlová
TEL.:
377 611 115
FAX:
377 611 119
E-MAIL:
marketa.fikrlova@nyrany.cz
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fik/25768/2021-1
DATUM: 27.08.2021
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

ROBSTAV k.s.
IČ: 27430774
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nýřany (dále i „MÚ), odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle §40
odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále i „PK“) v platném znění,
rozhodl takto:
V řízení o žádosti podané dne 29.07.2021 žadatelem (zhotovitelem, pořadatelem) právnickou osobou:
ROBSTAV k.s., IČ: 27430774, Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha (dále i „žadatel“),
o povolení úplné uzavírky provozu na silnici III/026 7 v obci Červený Újezd,
v úseku od křižovatky s ul. V Sídlišti v obci Zbůch na konec obce Červený Újezd směr areál letiště,
v souvislosti s realizací stavby „Silnice III/026 7 Červený Újezd – oprava komunikace, plynovod“,
předpokládaný termín prací: od 01.09.2021 do 27.10.2021 včetně současně s návrhem trasy objížďky (pro
všechny druhy obvyklé dopravy v místě, za dočasných dopravních opatření podle přílohy DIO), kde dalším
známým účastníkem řízení je vlastník dotčené silnice III. třídy, která má být uzavřena a silnic po nichž má být
vedena objížďka, a to Plzeňský kraj prostřednictvím příspěvkové organizace (dále i „p. o.“) oprávněné
hospodařit s majetkem vlastníka v rozsahu zřizovací listiny: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ:
72053119, Koterovská 162, 301 00 Plzeň, oblast Sever (dále i „SÚS“, „OS“), dále obec, na jejímž zastavěném
území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, tj. Obec Zbůch, Město Plzeň, Obec Líně, Obec Nová
Ves, podle §24 zákona o PK,
povoluje
po předchozím projednání žádosti s uvedeným vlastníkem (správcem) dotčených silnic prostřednictvím SÚS ze
dne 29.07.2021 s č.j. 11123/21/SÚSPK-P/LV, se souhlasem policie České Republiky č.j. KRPP-75748-3/ČJ2021-031106-48 ze dne 22.06.2021 a č.j.: KRPP-101202-5/ČJ-2021-031106-46 ze dne 26.08.2021, se
souhlasem města Plzně ze dne 23.08.2021 č.j.: MMP/282033/21, stanovení přechodné úpravy provozu na
dotčených pozemních komunikacích stanovenou ODSH Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 05.08.2021
s č.j. PK-DSH/8067/2, stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích stanovenou
OSD Městského úřadu Stod ze dne 25.08.2021 s č.j. 10279/21/OSD/Fi a zdejším silničním správním orgánem
č.j.: OD-Fik/25773/2021-1 ze dne 27.08.2021,
úplnou uzavírku provozu silnice III/026 7 v obci Červený Újezd,
v úseku od křižovatky s ul. V Sídlišti v obci Zbůch na konec obce Červený Újezd směr areál letiště
podle předložené situce DIO
bez odkladného účinku
(příloha situace),

IČ: 00258199
DIČ: CZ00258199

BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerční banka Nýřany, č.ú. 27- 9186490247/0100 - výdaj.účet
č.ú. 27-9186450237/0100 - příjm.účet
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a nařizuje objížďku:


pro uživatele/nájemce prostor na letišti bude příjezd do areálu letiště veden přes obce Líně, Plzeň, Plzeň
– Valcha (silnice III/180 43), Plzeň – Lhota (silnice III/180 44), Nová Ves.



pro osobní automobily do 3,5t po místních komunikacích v obci Červený Újezd

(trasy musí mít žadatel předem prověřené, z hlediska provozu vyhovující, popř. zdokumentované, upravené,
v dohodě s vlastníkem dotčené PK), pro všechny druhy obvyklé dopravy v místě, za účelem realizace stavby
„Silnice III/026 7 Červený Újezd – oprava komunikace, plynovod“, za těchto podmínek:
1. Úplná uzavírka provozu v dotčeném úseku PK se povoluje na nezbytně nutnou dobu v termínu:
od 01.09.2021 do 27.10.2021 včetně. Dopravní značení související s uzavírkou a objížďkou bude
osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na PK stanovenou ODSH Krajského úřadu
Plzeňského kraje ze dne 05.08.2021 s č.j. PK-DSH/8067/2, stanovenou OSD Městského úřadu Stod ze
dne 25.08.2021 s č.j. 10279/21/OSD/Fi a zdejším silničním správním orgánem č.j.: ODFik/25773/2021-1 ze dne 27.08.2021, stanovenou jako nedílná součást tohoto rozhodnutí (příloha,
stanovení přechodné úpravy provozu na PK příslušnými silničními správními úřady). Osazené svislé
dopravní značení a zařízení - SDZZ (způsobilou odbornou oprávněnou osobou) musí být v reflexní
úpravě, umístěné mimo hlavní dopravní prostor, se zachováním potřebné výšky a vzájemné vzdálenosti
v obci i mimo ni. Po dobu uzavírky bude, v případě střetu nebo rozporu s přechodnou úpravou provozu,
místní úprava provozu zakryta, odstraněna nebo jinak předepsaným způsobem zneplatněna.
2. Objízdná trasa pro osobní automobily do 3,5t bude vedena po místních komunikacích v obci Červený
Újezd. Pro uživatele/nájemce prostor na letišti a vozidla nad 3,5 t bude příjezd do areálu letiště veden
přes obce Líně, Plzeň, Plzeň – Valcha (silnice III/180 43), Plzeň – Lhota (silnice III/180 44), Nová Ves.
3. Uzavírka a objížďka musí být řádně technicky zabezpečena, označena předepsaným způsobem
v souladu s §24 odst.7 cit. zák. o PK, resp. §39 odst. 3 vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o PK, v platném znění. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá
za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn,
příp. zajištěn.
4. V případě nutnosti, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK (zejména v místech křižovatek,
v nepřehledných úsecích), bude SDZZ doplněno o způsobilé osoby, řádně poučené a vybavené
v souladu s ustanovením §79 zákona o provozu na PK a §20 jeho prováděcí vyhlášky.
5. Po celou dobu uzavírky a objížďky bude prováděna pravidelná komplexní kontrola veškerého
souvisejícího předmětného souboru SDZZ, vč. jeho řádného čištění, viditelnosti, kompletnosti,
komplexnosti, funkčnosti, stability, obnovy, údržby apod.
6. Technické zázemí a související zařízení bude deponováno pouze v označeném úseku předmětné
komunikace nebo zcela mimo hlavní dopravní prostor PK.
7. Po skončení akce zajistí žadatel úklid dotčených úseků PK včetně všech součástí a příslušenství a
odstranění doprovodného SDZZ a rovněž znovuobnovení běžného provozu na dotčených PK.
8. Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu správnímu orgánu. Za organizování a
zabezpečení uzavírky odpovídá žadatelem pověřená osoba Kateřina Vágnerová, nar. 04.03.1992,
Horákova 596/II, Rokycany, tel.: 606 632 527.
Odůvodnění:
Toto rozhodnutí je vydáno v souladu s §68 odst.4 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád (dále jen“správní řád“) a
nevyžaduje odůvodnění, neboť zdejší správní orgán vyhověl všem účastníkům v plném rozsahu.
K žádosti bylo doloženo předchozí souhlasné stanovisko uvedeného vlastníka dotčené silnice SÚS Plzeňského
kraje ze dne SÚS ze dne 29.07.2021 s č.j. 11123/21/SÚSPK-P/LV, se souhlasem policie České Republiky č.j.
KRPP-75748-3/ČJ-2021-031106-48 ze dne 22.06.2021 a č.j.: KRPP-101202-5/ČJ-2021-031106-46 ze dne
26.08.2021, se souhlasem města Plzně ze dne 23.08.2021 č.j.: MMP/282033/21, stanovení přechodné úpravy
provozu na dotčených pozemních komunikacích stanovenou ODSH Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne
05.08.2021 s č.j. PK-DSH/8067/2, stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích
stanovenou OSD Městského úřadu Stod ze dne 25.08.2021 s č.j. 10279/21/OSD/Fi a zdejším silničním
správním orgánem č.j.: OD-Fik/25773/2021-1 ze dne 27.08.2021.
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Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§81 odst.1, §83 odst.1 správního řádu) od jeho oznámení
doručením (§72 odst.1 správního řádu) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího
odboru dopravy (§86 odst.1 správního řádu).
Lhůta počíná dnem následujícím (§40 odst. 1 správního řádu).
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§82 odst. 1 správního řádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 správního řádu; podává se 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 tohoto účastníka (§82 odst. 2 správního řádu).
Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí
(§33 odst. 1 správního řádu).
Případnému (včas podanému, přípustnému) odvolání proti tomuto rozhodnutí se podle §24 odst. 4 zákona
č.13/1997 Sb. o PK, odnímá odkladný účinek a rozhodnutí je předběžně vykonatelné od uvedeného data.
Proti rozhodnutí o odnětí odkladného účinku se nelze odvolat (§85 odst. 4 správního řádu).
Rozhodnutí o povolení uzavírky provozu na PK nenahrazuje jiné potřebné povolení.

Ing. Markéta Fikrlová
silniční správní orgán MÚ Nýřany

otisk úředního razítka
Obdrží:
Účastníci řízení:
 ROBSTAV k.s., IČ: 27430774, Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha
 Plzeňský kraj, prostř. SÚS Plzeň.kraje p. o., IČ:72053119, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
(11123/21/SÚSPK-P/LL)
 Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, k rukám pí. Bošinové (MMP/282033/21)
 Obec Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch
 Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně
 Obec Nová Ves, Nová Ves 153, 334 41 Dobřany
Dotčené orgány:
 PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI, Anglické nábř. 7, 306 09 Plzeň
(KRPP-75748-3/ČJ-2021-031106-48, KRPP-101202-5/ČJ-2021-031106-46)
Na vědomí:
 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň
 Úřad městského obvodu Plzeň 10 – Lhota, Plzeň Lhota, K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň-Lhota
 Město Stod, odbor správní a dopravní, nám. ČSA 294, 333 01 Stod
 ZZS Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň
 HZS Plzeňského kraje, KŘ, Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

