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MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711  Fax: 371591422  IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz 

Sp.zn.: MÚ/DOP/3216/17 V Nepomuku dne 13.11.2017
Č.j.: DOP/6556/2017-LoP

R O Z H O D N U T Í
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 podané dne 23.10.2017 
společností EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, se sídlem Lobezská 
74, 326 00 Plzeň, IČ: 45274924, kde dalšími účastníky řízení jsou obec Čížkov, IČ 00256536, Čížkov 
28, 335 64 Čížkov, jako obec, na jejímž zastavěném území má být provedena uzavírka a nařízena 
objížďka, obec Sedliště, IČ 00574244, Sedliště 63, 335 01 Nepomuk, jako obec, na jejímž zastavěném 
území má být nařízena objížďka, a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČ: 72053119, 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále „SÚSPK“), jako vlastník silnic III/17716, III/17717 a III/19112, 
rozhodl se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR ze dne 06.10.2017, č.j.: KRPP-151102-2/ČJ-
2017-031106-48, takto:

P o v o l u j e

podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. III/17716, v úseku 
Čížkov – Smetalky z důvodu opravy povrchu silnice III/17716 v daném úseku.

Uzavírka je povolena v termínu od 14.11.2017 do 22.11.2017.

Uzavírka je povolena za těchto podmínek:

1) Objízdná trasa je stanovena z obce Čížkov po silnici III/19112 ve směru na Přešín ke 
křižovatce se silnicí III/17717, poté po silnici III/17717 do Sedliště ke křižovatce se silnicí   
III/17716, poté po silnici III/17716 do osady Smetalky. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené 
situaci

2) Dopravní značení bude osazeno dle dopravního opatření stanoveného zdejším odborem 
dopravy pod č.j. DOP/6514/2017 - LoP, schváleného Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
policie Plzeňského kraje, územním odborem Plzeň-venkov, DI, pod č.j. KRPP-151102-2/ČJ-
2017-031106-48. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího 
silničního správního úřadu nebo Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.

3) Uzavírka bude zabezpečena ve smyslu § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.
4) O uzavírce budou v předstihu informováni vlastníci a uživatelé dotčených nemovitostí v 

uzavřeném úseku. Během uzavírky bude ke každé nemovitosti zajištěn přístup v nezbytně 
nutném rozsahu tak, aby byla zajištěna jejich nezbytná obsluha. Obdobně bude zajištěn přístup 
k nemovitostem pro složky integrovaného záchranného systému.

5) Za průběh uzavírky odpovídá EUROVIA CS a.s., Vítězslav Havlíček, tel. 731 601 088.
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O d ů v o d n ě n í 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne 
23.10.2017 žádost společnosti EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, 
se sídlem Lobezská 74, 326 00 Plzeň, IČ: 45274924, o povolení úplné uzavírky silnice č. III/17716, v 
úseku Čížkov – Smetalky z důvodu opravy povrchu silnice III/17716 v daném úseku. Objízdná trasa 
bude vedena z obce Čížkov po silnici III/19112 ve směru na Přešín ke křižovatce se silnicí III/17717, 
poté po silnici III/17717 do Sedliště ke křižovatce se silnicí   III/17716, poté po silnici III/17716 do 
osady Smetalky.. 

Uzavírka bude v termínu od 14.11.2017 do 22.11.2017.
Dalšími účastníky řízení jsou obec Čížkov, IČ 00256536, Čížkov 28, 335 64 Čížkov, jako 

obec, na jejímž zastavěném území má být provedena uzavírka a nařízena objížďka, obec Sedliště, IČ 
00574244, Sedliště 63, 335 01 Nepomuk, jako obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena 
objížďka, a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČ: 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
(dále „SÚSPK“), jako vlastník silnic III/17716, III/17717 a III/19112. 

S uzavírkou vyjádřil dne 06.10.2017 pod č.j. KRPP-151102-2/ČJ-2017-031106-48 souhlas 
dotčený orgán, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor 
Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, Anglické Nábřeží 7, 306 10 Plzeň, SÚSPK vydala souhlasné 
stanovisko č.j. 3666/17/SUSPK-PJ dne 10.11.2017.

Na základě výše uvedených skutečností proto Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako 
příslušný silniční správní úřad povolil uzavírku silnice č. III/17716, v úseku Čížkov – Smetalky tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í  

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 podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

Otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci řízení  - Doporučeně do vlastních rukou : 

- EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň, Lobezská 1191/74, 326 
00 Plzeň

- Správa a údržba silnic PK, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Obec Čížkov, Čížkov 28, 335 64 Čížkov,
- Obec Sedliště, Sedliště 63, 335 01 Nepomuk
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Dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor Plzeň-venkov, dopravní 

inspektorát, Anglické Nábřeží 7, 306 09 Plzeň (KRPP-151102-2/ČJ-2017-031106-48)

Na vědomí :
- Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
- ČSAD Autobusy Plzeň, a. s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
- vlastní k založení
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