MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor správní a dopravní
333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Spisová značka:
Číslo jednací:
Tel.:
E-mail:

ZN/2019/OSD/17
11860/17/OSD/Fi
379 209 412
fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 22. 9. 2017

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, 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"), rozhodl takto:
V řízení o žádosti podané dne 12.9.2017 společností Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IČO
49788761, Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice, kterou zastupuje na základě plné
moci spolčenost SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČO 25229761, Plzeňská č.p. 666, 330 21
Líně o povolení úplné uzavírky silnice č. III/19348 v obci Kvíčovice, kdy dalšími účastníky správního
řízení jsou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova
18, 306 13 Plzeň, Obec Kvíčovice, IČ 00572357, Kvíčovice 19, 345 62 Holýšov, Obec Neuměř, IČ
00572331, Neuměř 26, 345 62 Holýšov, Obec Všekary, IČ 00572365, Všekary 16, 345 62 Holýšov,
Obec Štichov, IČ 00572373, Štichov 31, 345 62 Holýšov, Obec Čečovice, IČ 00572314, Čečovice 3,
345 62 Holýšov, rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích tak, že

povoluje
po projednání s vlastníkem (správcem) silnice III/19348 č.j. 30120/17/SUSPK-D ze dne 11.9.2017 a
s obcemi na jejímž zastavěném území se uzavírka povoluje nebo nařizuje objížďka, uzavírku silnice č.
III/19348 v obci Kvíčovice, v úseku od křižovatky se silnicí III/19347 až na konec obce směr Neuměř,
v km cca 2,130 – 2,230 ve směru staničení, za účelem výstavby splaškové kanalizace a :

nařizuje objížďku
se stanovenou trasou objížďky: po silnici III/19347 do obce Štíchov a dále po silnici III/19346 do obce
Čečovice, po silnici III/19350 do obce Všekary a po III/19348 zpět do obce Kvíčovice a to
obousměrně (pro autobusovou dopravu ČSAD Plzeň a.s. bude zachován průjezd stavbou)
za těchto podmínek:
1. Uzavírka silnice III/19348 se povoluje v termínu od 25. 9. 2017 do 9. 10. 2017.
2. Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci
stanovenou zdejším odborem dne 18. 9. 2017.
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3. Budou dodrženy podmínky souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství – dopravního úřadu pod č.j. DSH/12074/17 ze dne 20.9.2017:
1. Uzavírka se dotkne linky veřejné linkové dopravy zabezpečujících dopravní obslužnost č.
400160. Tuto dopravu zajišťuje dopravce: ČSAD autobusy Plzeň a.s..
2. Po dobu uzavírky požadujeme zachovat průjezd autobusů VLD. Na základě dopravního
průzkumu není možné vést spoje po objízdné trase dle návrhu DIO a nechat obec Neuměř bez
obsluhy. Byla by znemožněna doprava dětí do školy a obyvatel Neuměř do zaměstnání.
V pracovní dny se jedná o 11 párů spojů v rozmezí 3.50 – 18.30 hod..
3. Dopravci bude zasláno rozhodnutí o uzavírce.
4. Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního značení a
jeho řádné čištění.
5. Uzavírka bude označena v souladu s § 39 odst. 4 vyhl.č.104/1997 Sb., v platném znění, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích – na začátku uzavírky bud umístěna orientační tabule
s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, názvem a sídlem právnické osoby, na jejichž žádost
byla uzavírka povolena.
6. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Stod, odbor
správní a dopravní. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být
zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Za organizování a zabezpečení prací odpovídá pan Rostislav Herian, Chodské vodárny a kanalizace
a.s., tel. 606 646 047.

Odůvodnění:
Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční správní úřad
všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. §81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Městského úřadu Stod, odboru
správního a dopravního.
Odvolání nemá v souladu s § 24 odst.4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Otisk razítka

Bc. Petra Fictumová
referentka odboru správního a dopravního
elektronicky podepsáno
Poplatek:
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci (dodejky):
CHVaK, a.s., IDDS: swzunqd zastoupena SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IDDS: 6jj6p2u
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Kvíčovice, IDDS: rvpa79b
Obec Neuměř, IDDS: xzwbhfx
Obec Všekary, IDDS: jhsa3e2
Obec Štichov, IDDS: z2cbzmh
Obec Čečovice, IDDS: ntvbhsw
Dotčené správní úřady:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor vnější služby Domažlice, IDDS: 5ixai69
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 5uimvsq
ČSAD autobusy Plzeň a.s., IDDS: dgupczw
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