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ZVÁNOVEC a.s.
I: 26026279
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 žadatelem (zhotovitelem, poadatelem) právnickou osobou:
ZVÁNOVEC a.s., I: 26026279, Rudolfovská 597, 370 01 eské Budjovice (dále i „žadatel“),
o povolení ástené a úplné uzavírky provozu silnice III/193 21, II/193, III/180 54, III/193 18, k.ú.
Pernarec, z dvodu stavebních prací spojených s realizací kanalizaních stok a provádní domovních pípojek
v k.ú. Pernarec v termínu od 04.04.2017 do 31.10. 2017 vetn, souasn s návrhem trasy objížky (pro
všechny druhy obvyklé dopravy v míst, za doasných dopravních opatení podle pílohy DIO) po silnicích
(III/193 21, III/205 1, III/180 54), kde dalším známým úastníkem ízení je vlastník dotené PK, která má být
uzavena a po níž má být vedena objížka, a to Plze ský kraj prostednictvím píspvkové organizace (dále i
„p. o.“) oprávnné hospodait s majetkem vlastníka v rozsahu zizovací listiny: Správa a údržba silnic
Plze ského kraje, p. o., I: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plze , oblast Sever (dále i „SÚS“, „OS“), a dále
obec, na jejímž zastavném území má být povolena uzavírka nebo naízena objížka, tj. Obec Pernarec, I:
00258229, Pernarec 62, 330 36 Pernarec, Obec er ovice, I: 47733365, er ovice 72, 330 36 er ovice,
Obec Líš any, I: 00258067, Líš any 77, 330 35 Líš any, podle §24 zákona o PK,
povoluje
po pedchozím projednání žádosti s uvedeným vlastníkem (správcem) dotených silnic II. a III. t. SÚS
ze dne 07.03.2017, zn.: 402/17/SÚSPK-PS/MK, písemné projednání s Policií eské republiky .j.: KRPP15019-1/J-2014-031106-47 ze dne 28.01.2015, písemné vyjádení k uzavírce a vedení objízdné trasy obce
Pernarec a Líš any ze dne 13.03.2017 a obce er ovice ze dne 14.03.2017, a stanovení pechodné úpravy
provozu na dotených pozemních komunikacích zdejším správním orgánem .j.: OD-Fik/6835/2017 ze dne
16.03.2017,
ástenou a úplnou uzavírku provozu silnice III/193 21, II/193, III/180 54, III/193 18, k.ú. Pernarec
bez odkladného úinku
(píloha situace),
a naizuje objížku
po silnici III/193 21 v úseku Pernarec – erovice, III/205 1 v úseku erovice – Luhov – Líšany,
III/180 54 v úseku Líšany – Náklov – Bezí – Pernarec.

I: 00258199
DI: CZ00258199

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

(trasy musí mít žadatel pedem provené, z hlediska provozu vyhovující, pop. zdokumentované, upravené,
v dohod s vlastníkem dotené PK), pro všechny druhy obvyklé dopravy v míst, za úelem realizace
kanalizaních stok a domovních pípojek za tchto podmínek:
1. Úplná uzavírka provozu v doteném úseku PK se povoluje na nezbytn nutnou dobu v termínu
od 04.04.2017 do 21.06. 2017.
ástená uzavírka provozu v dotené úseku PK se povoluje na nezbytn nutnou dobu v termínu
od 04.04.2017 do 31.10. 2017 dle pedloženého harmonogramu prací, viz. píloha.
2. Dopravní znaení související s uzavírkou a objížkou bude osazeno v souladu s pechodnou úpravou
provozu na PK .j. OD-Fik/6835/2017, stanovenou jako nedílná souást tohoto rozhodnutí (píloha,
stanovení pechodné úpravy provozu na PK píslušnými silniními správními úady). Osazené svislé
dopravní znaení a zaízení - SDZZ (zpsobilou odbornou oprávnnou osobou) musí být v reflexní
úprav, umístné mimo hlavní dopravní prostor, se zachováním potebné výšky a vzájemné vzdálenosti
v obci i mimo ni. Po dobu uzavírky bude, v pípad stetu nebo rozporu s pechodnou úpravou provozu,
místní úprava provozu zakryta, odstranna nebo jinak pedepsaným zpsobem zneplatnna.
3. Uzavírka a objížka musí být ádn technicky zabezpeena, oznaena pedepsaným zpsobem
v souladu s §24 odst.7 cit. zák. o PK, resp. §39 odst. 3 vyhl. .104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o PK, v platném znní. Oznaení zabezpeuje žadatel o uzavírku a objížku na svj náklad a odpovídá
za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížky. Pístup k sousedním nemovitostem bude umožnn,
píp. zajištn.
4. V pípad nutnosti, k zajištní bezpenosti a plynulosti provozu na PK (zejména v místech kižovatek,
v nepehledných úsecích), bude SDZZ doplnno o zpsobilé osoby, ádn pouené a vybavené
v souladu s ustanovením §79 zákona o provozu na PK a §20 jeho provádcí vyhlášky.
5. Po celou dobu uzavírky a objížky bude provádna pravidelná komplexní kontrola veškerého
souvisejícího pedmtného souboru SDZZ, v. jeho ádného ištní, viditelnosti, kompletnosti,
komplexnosti, funknosti, stability, obnovy, údržby apod.
6. Technické zázemí a související zaízení bude deponováno pouze v oznaeném úseku pedmtné
komunikace nebo zcela mimo hlavní dopravní prostor PK.
7. Po skonení akce zajistí žadatel úklid dotených úsek PK vetn všech souástí a píslušenství a
odstranní doprovodného SDZZ a rovnž znovuobnovení bžného provozu na dotených PK.
8. Pedasné ukonení uzavírky bude neprodlen sdleno zdejšímu správnímu orgánu.
9. Za organizování a zabezpeení uzavírky odpovídá žadatelem povená osoba – Jií Toušek, nar.
13.12.1981, Horní Chráš any 1, tel: 602 785 828

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 Plze ského kraje v Plzni prostednictvím zdejšího
odboru dopravy (§86 odst.1 správního ádu).
Lhta poíná dnem následujícím (§40 odst. 1 správního ádu).
Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání
jen proti odvodnní rozhodnutí je nepípustné (§82 odst. 1 správního ádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst. 2 správního ádu; podává se s potebným potem stejnopis
tak, aby jeden stejnopis zstal správnímu orgánu a aby každý úastník dostal jeden stejnopis; nepodá-li úastník
potebný poet stejnopis, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto úastníka (§82 odst. 2 správního ádu).
Úastník si mže zvolit jednoho zmocnnce; zmocnní k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí
(§33 odst. 1 správního ádu).

Pípadnému (vas podanému, pípustnému) odvolání proti tomuto rozhodnutí se podle §24 odst. 4 zákona
.13/1997 Sb. o PK, odnímá odkladný úinek a rozhodnutí je pedbžn vykonatelné od uvedeného data.
Proti rozhodnutí o odntí odkladného úinku se nelze odvolat (§85 odst. 4 správního ádu).
Rozhodnutí o povolení uzavírky provozu na PK nenahrazuje jiné potebné povolení.

Ing. Markéta Fikrlová
silniní správní orgán MÚ Nýany

otisk úedního razítka

Úastníci ízení:
 ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 370 01 eské Budjovice
 Plze ský 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
 Obec er ovice, I: 47733365, er ovice 72, 330 36 er ovice
 Obec Líš any, I: 00258067, Líš any 77, 330 35 Líš any
 KÚPK, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plze (DSH/2164/16)
 SD R, Správa Plze , nadmrná peprava, Hímalého 37, 301 00 Plze
 SAD autobusy Plze , a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plze
 ZZS Plze ského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plze
 HZS Plze ského kraje, K, Kaplíova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plze
 Vojenské zaízení 5512, odd. vojenské dopravy, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - St. Boleslav 2
 NDIC, CEU: Jana Petrášová-elektronicky: Jana.Petrasova@rsd.cz
 Policejní prezidium, Odd. dopravních informací OO PR (PS 62/OS, 170 89 Praha) - pp.oo.cdi@pcr.cz

