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ZVÁNOVEC a.s.
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Rudolfovská tída 597
370 01 eské Budjovice

ROZHODNUTÍ
Mstský úad Nýany (dále i „MÚ), odbor dopravy, jako silniní správní úad píslušný podle §40
odst. 4 písm. a) zákona .13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále i „PK“) v platném znní,
rozhodl takto:
V ízení o žádosti podané dne 13.03.2017 právnickou osobou:
ZVÁNOVEC a.s., I: 26026279, Rudolfovská 597, 370 01 eské Budjovice (dále i „žadatel“),
o povolení zvláštního užívání silnice III/193 21, II/193, III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec
dvodu stavebních prací spojených s realizací kanalizaních stok a provádní domovních pípojek v k.ú.
Pernarec, pedpokládaný termín prací od 04.04.2017 do 31.10.2017 vetn (nejdíve však od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí), za doasného dopravního opatení podle pílohy DIO, v silniním pozemku dotené PK, kde
dalším známým úastníkem ízení je vlastník dotené silnice Plzeský kraj, prostednictvím píspvkové
organizace oprávnné hospodait s majetkem vlastníka v rozsahu zizovací listiny: Správa a údržba silnic
Plzeského kraje, píspvková organizace (dále i „p. o.“), I:72053119, Škroupova 18, 306 13 Plze, oblast
Sever (dále i „SÚS“, „OS“), podle §25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o PK,
povoluje
se souhlasem uvedeného vlastníka (správce) silnice ze dne 07.03.2017, .j. 402/17/SÚSPK-PS/MK
a píslušného orgánu Policie R , . j.: KRPP-15019-1/J-2014-031106-47 ze dne 28.01.2015.
zvláštní užívání silnic III/193 21, II/193, III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec za tchto podmínek:
1. Zvláštní užívání silnic v pedmtných úsecích se povoluje v termínu: 04.04.2017. – 31.10.2017, vetn
(nejdíve však od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí), za doasných dopravních opatení na
dotených PK podle pílohy DIO.
2. Stavební práce budou probíhat za ástené a úplné uzavírky dotených PK, bez odkladného úinku
(OD-Fik/6833/2017), po dobu prací, resp. zvláštního užívání silnice, bude osazeno dopravní znaení
v souladu s pechodnou úpravou provozu na PK, stanovenou jako nedílná souást rozhodnutí
(OD-Fik/6835/2017). Pro pípadný zásah vozidel IZS, hasi a policie R bude vždy zajištn volný
prjezd.
3. Po dobu provádní prací nebude omezen (poškozen, znemožnn) pístup majitelm pilehlých
nemovitostí a bude zajištno v maximální možné míe odvodnní komunikaních ploch v míst.
Pípadné provádní bžné pravidelné údržby vlastníka-správce silniního pozemku (silnice, krajnice,
odvodovací systém) nebude doteno.
4. Do uvedeného stanoveného termínu budou na doteném úseku silniního pozemku (v. všech souástí a
píslušenství) provedeny konené povrchové úpravy v dohod s vlastníkem silnice (uvedena do ádného
stavebn technického stavu vetn krajnice i odvodovacího systému), a obnoven bžný provoz na PK
(v. dopravního znaení a zaízení).
5. Za prbh zvláštního užívání silnice odpovídá odpovdná osoba: Jií Toušek, nar. 13.12.1981, Horní
Chráš any 1, tel: 602 785 828
I: 00258199
DI: CZ00258199

BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerní banka Nýany, .ú. 27- 9186490247/0100 - výdaj.úet
.ú. 27-9186450237/0100 - píjm.úet

Odvodnní:
Toto rozhodnutí je vydáno v souladu s §68 odst. 4 zákona .500/2004 Sb., Správní ád (dále jen“správní ád“) a
nevyžaduje odvodnní, nebo zdejší správní orgán vyhovl všem úastníkm v plném rozsahu.
Pouení :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn (§81 odst. 1, §83 odst. 1 správního ádu) od jeho oznámení
doruením (§72 odst. 1 správního ádu) ke Krajskému úadu Plzeského kraje v Plzni prostednictvím zdejšího
odboru dopravy (§86 odst. 1 správního ádu). Lhta poíná dnem následujícím.
Pípadné vas podané odvolání má odkladný úinek (§85 odst. 1 správního ádu).
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nenahrazuje stavební povolení.

Ing. Markéta Fikrlová
silniní správní orgán MÚ Nýany

otisk úedního razítka

Úastníci ízení:
 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 370 01 eské Budjovice
 Plzeský kraj, prost. SÚS Plze.kraje p. o., I:72053119, Škroupova 18, 306 13 Plze (402/17/SÚSPK-PS/MK)
Na vdomí:
 Policie R KP Plze. kraje, ÚO Plze-venkov, DI, Anglické náb. 7, 301 00 Plze
(KRPP-15019-1/J-2014-031106-47)
 Obec Pernarec, I: 00258229, Pernarec 62, 330 36 Pernarec

Za vydání povolení byl vybrán správní poplatek podle položky . 36 písm. a) pílohy sazebníku zák. .634/2004 Sb.
o správních poplatcích, v platném znní, ve výši 1000,- K, který byl zaplacen na úet Msta Nýany, pokladní doklad
.: 2216.

