MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel: 371519711 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

č .j.: DOP/18565/2021-BaM
Sp. zn.: MÚ/DOP/6510/21
V Nepomuku dne 15.10.2021
Vyřizuje: Ing. Martina Batovcová
Tel.: 371519758
martina.batovcova@urad-nepomuk.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, 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“) na základě písemné žádosti, kterou podala dne 23. 09.
2021 společnost Dvůr Lnáře, spol. s.r.o, IČ: 25161253, Lnáře 18, 387 42 Lnáře, rozhodl podle
ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

povoluje
po projednání s vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací a obcemi, na jejichž zastavěném
území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka,

úplnou obousměrnou uzavírku
silnice č. III/02018 v úseku hráze rybníka Nové Záhorčičky (rybník ležící na parc. č. 607 v
k.ú. Záhorčičky)
Uzavírka je z důvodu probíhající opravy poškozené silnice v daném úseku povolena v termínu
od 18. 10. 2021 (nejdříve od právní moci rozhodnutí) do 29. 10. 2021.
Uzavírka je povolena za následujících podmínek:
1) Objízdná trasa je vedena obousměrně po silnici III/02018 dále pak po silnici III/02015 do obce
Hradiště a dále z obce Hradiště po silnici III/02017 až na křižovatku se silnicí III/02018.
2) Uzavírka bude zabezpečena ve smyslu § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.
3) Uzavírka bude realizována jen po nejnutnější možnou dobu, pouze v době stavebních prací na
komunikaci III/02018.
4) Přístup vlastníkům sousedních nemovitostí nebude znemožněn (resp. bude zajištěn). Obdobně
bude zajištěn přístup k nemovitostem pro složky integrovaného záchranného systému.
5) Dopravní značení bude osazeno dle upraveného dopravního opatření stanoveného zdejším
odborem dopravy přechodné úpravy provozu upraveného dopravního opatření stanoveného
zdejším odborem dopravy pod č. j. DOP/18193/2021-BaM ze dne 12. 10. 2021 schváleného
Policií ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územním odborem Plzeň-venkov,
dopravním inspektorátem, pod č.j.: KRPP-125613-2/ČJ-2021-031106-48 a předložené situace,
která tvoří nedílnou součást tohoto opatření. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující
pokyny povolujícího silničního správního úřadu nebo Policie ČR, pokud budou z veřejného
zájmu nutné. Uzavírka je částečně v kolizi s objízdnou trasou stanovenou při uzavírce silnice

III/02015 Kasejovice – Hradiště, která je vyznačena od „Nového rybníka“ silnice III/02017 a
na silnici III/02018. Správní orgán požaduje, aby dopravní značky IS 11c byly nahrazeny
značkami IS 11b s texty „Kasejovice“ a „Hradiště“.
6) Za realizaci a zajištění uzavírky odpovídá společnost Dvůr Lnáře, spol. s.r.o, IČ: 25161253,
Lnáře 18, 387 42 Lnáře – Miroslav Blecha, tel.: 601 506 654.
Odůvodnění
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „správní
orgán“) obdržel dne 23. 09. 2021 žádost o uzavírku výše uvedeného úseku silnice III/02015 do
31.07.2022. Důvodem je trvající závažný stav silnice, která je v úseku hráze Nového rybníka
poškozena. Žádost byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na uvedené
pozemní komunikaci. V původní žádosti požadoval žadatel termín uzavírky od 11. 10. 2021 do 22. 10.
2021. Tento termín byl po dohodě se všemi účastníky projednán a posunut na termín od 18. 10. 2021 –
29. 10. 2021 z důvodu již povolené uzavírky silnice II/174 s místě železničního přejezdu č. P1272 ) u
železniční stanice Lnáře) a vyznačení objízdné trasy od křižovatky u Nového rybníka po silnici
III/02017 do Tchořovic, povolené Městský úřadem Blatná.
K žádosti bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, Anglické Nábřeží 7, 306 10
Plzeň, č.j. KRPP-125613-2/ČJ-2021-031106-48 dne 12. 10. 2021. Vyznačení objížďky slouží nejvíce
tzv. „cizím“ řidičům, kteří danou oblast neznají, a souběh značek IS 11c (bez testu) může být matoucí.
Správní orgán zahájil po předložení žádosti správní řízení o povolení uzavírky a v oznámení o
zahájení správního řízení určil účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření Od účastníků řízení nebyly
k návrhu vzneseny žádné námitky a připomínky.
Žadateli se proto v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39
jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povoluje úplná uzavírka výše
uvedené komunikace, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, podat odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u
zdejšího správního orgánu. Odvolací lhůta činí podle § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne
oznámení tohoto rozhodnutí.
Odvolání nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Martina Batovcová
Vedoucí odboru dopravy

Obdrží:
Účastníci řízení - do vlastních rukou :
-

Dvůr Lnáře, spol. s.r.o, IČ: 25161253, Lnáře 18, 387 42 Lnáře

-

Správa a údržba silnic PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň

-

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11
Strakonice

-

Obec Hradiště, Hradiště 62, 33544 Kasejovice

Dotčené orgány:
-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát,
Anglické Nábřeží 7, 306 09 Plzeň

-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

Na vědomí :
-

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

-

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

-

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

-

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice

-

Městský úřad Blatná, odbor dopravy, T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná

-

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,

-

POVED s. r. o., (organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji)

-

vlastní k založení

