MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: podatelna@mustribro.cz
Čj: 207/OVÚP/22-5/128/Kr
Ve Stříbře dne 24.02.2022
E.č. písemnosti: 4189/22 - STRIBRO
Oprávněná úřední osoba: Lenka Křenová, Bc. Vladislav Hanzlíček
Vyřizuje: Lenka Křenová
Tel:
374 801 146,
Email: krenova@mustribro.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „OVÚP“), jako silniční
správní úřad (dále jen „SSÚ“), 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 21.01.2022 společností Starmosty s.r.o., IČO: 07122764,
Praha – Dejvice, Na čihadle 958/57, 160 00, zastoupené na základě plné moci společností
FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., IČO: 64832465, Rosnická č.p. 118, Sedlec, Karlovy
Vary – Sedlec, PSČ 360 10, zastoupena: Zbyněk Morávek – jednatel společnosti
o povolení úplné uzavírky silnice II/193, na p.p.č. 1037 a na p.p.č. 580/1 v k.ú. Trpísty, v
úseku km 37,950 – 38, 025 za účelem rekonstrukce mostu ev. č. 193 – 012 před obcí
Trpísty. Most se nachází v úseku km 37,950 – 38,025 provozního staničení silnice
II/193 směr staničení je na Stříbro. Most převádí silnici II/193 přes Křelovický potok se
stanovenou objízdnou trasou:
po silnici II/193 – bude prováděna rekonstrukce mostu ev.č. 193-012 za převedení dopravy
na souběžnou objízdnou trasu vybudovanou u výtoku z objektu. Provizorní objízdná trasa má
délku 62,1m, vodoteč je v místě přechodu provizorní komunikace zatrubněna žb. troubami
DN 1000mm. Šířka vozovky objízdné trasy je 4,5 m, krajnice 2 x 0,5m. Objízdná trasa je
navržena na střídavý jednosměrný provoz řízený dopravním značením,
rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle §149 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") tak, že

povoluje
po projednání s vlastníkem silnice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162,
326 00 Plzeň, ze dne 24.01.2022, čj: 28/2022/TC/P, na základě vyjádření Policie ČR,
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, ze dne
20.01.2022, čj: KRPP-8765-2/Čj:2022-031006, na základě souhlasného stanoviska
dopravního úřadu Krajského úřadu Plzeňského kraje, ze dne 11.02.2022 a po projednání
s obcemi (na jejichž zastavěném území se uzavírka povoluje, nebo vede objízdná trasa)
úplnou uzavírku silnice II/193 v úseku km cca 37,950 – 38,025 za těchto podmínek:
1)

Úplná uzavírka silnice II/193 se povoluje ve dnech : 28.03.2022 – 6.09.2022

2)

Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na
pozemní komunikaci stanovenou dne 11.02.2022, čj: 207/OVÚP/22-4/Kr.
Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného
dopravního značení a jeho řádné čištění.

3)

4)
5)

6)
7)

8)




Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu správnímu
orgánu.
Za organizování a zabezpečení akce odpovídá pan Jiří Vidra, Hory 46, Oloví
357 07, tel. 725851748 a za dopravní značení odpovídá pan Zbyněk Morávek jednatel společnosti FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická 118,
360 10 Karlovy Vary - Sedlec
V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na
přilehlých komunikacích a bezpečnosti chodců – bude zajišťováno zhotovitelem.
V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku Správy a
údržby silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, ze dne 24.01.2022,
čj: 28/2022/TC/P:
Uzavírka bude řádně označena předepsaným způsobem dopravním značením na
náklady žadatele, který zodpovídá za jeho stav a údržbu po celou dobu trvání
uzavírky. Po skončení uzavírky musí být dopravní značení neprodleně odstraněno.
V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku Policie ČR,
KŘPK, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov ze dne 20.01.2022:
V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na
přilehlých komunikacích a bezpečnosti chodců – bude zajišťováno zhotovitelem.
Osazení a umístění dopravního značení bude v souladu s technickými podmínky
č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
v platném znění.
Po celou dobu trvání platnosti přechodného dopravního značení bude prováděna
jeho kontrola a řádné doplňování.

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 se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.
Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:
Lenka Křenová
„Otisk úředního razítka“

Účastníci řízení:
Starmosty s.r.o., IČO: 07122764, Praha – Dejvice, Na čihadle 958/57, 160 00, zastoupené
na základě plné moci společností FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., IČO: 64832465,
Rosnická č.p. 118, Sedlec, Karlovy Vary – Sedlec, PSČ 360 10, zastoupena: Zbyněk
Morávek – jednatel společnosti
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Mgr. Martin Vovsík, Nad Hradištěm 336/25, 326 00 Plzeň – Hradiště
Obec Trpísty, Trpísty 18, 330 36 Stříbro

Dotčený orgán:
Policie ČR, KŘPK, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov (KRPP - 8765-2/Čj-2022031006, ze dne 20.01.2022)
Doručí se:
Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Krajský úřad Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, ID: s9374qh
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň
Obec Pernatec, Pernatec 62, 330 36 Pernarec
Úněšov 76, 330 38 Úněšov, IČO: 00258458
Na vědomí:
vlastní k založení do spisu

Vypraveno dne:

