MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE
ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107
334 01 PŘEŠTICE

Č.j.: PR-OSD-SED/20438/2015
Sp. zn.: OSD-3138/2015-SED

V Přešticích, dne 13. srpna 2015

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní, jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 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 20. července 2015, kterou podala Tělovýchovná
jednota Přeštice, tř. 1. máje 1094, 334 01 Přeštice, IČ 00478300, cyklistický oddíl
COPR TJ Přeštice zastupuje pan Josef Hrádek, nar. 15. 12. 1952, bytem
Kosmonautů 175, 334 01 Přeštice o povolení uzavírky silnice č. III/18326 v obci
Dolní Lukavice v délce 300m směr Krasavce, silnice II/183 v úseku od křižovatky
„NA ZÁMOSTECH“ do obce Vodokrty v délce 150m mezi odbočkou na Střížov a
Osadou Šeříků, silnice č. III/11756 v místě Plevňov – křižovatka na Přeštice v délce
250m k obci Plevňov na odbočku do obce Řenče, silnice č. III/11755 v obci Řenče –
směr Letiny v délce 150m, silnice č. III/11757 od obce Újezd směr Letiny na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice a místní komunikace
Plevňov – Řenče, uzavírka místní komunikace NA JORDÁNĚ a V Háječku
Přeštice za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu v době konání sportovní
akce – cyklistický závod 5. ročník „Přeštická 50 MTB“, kdy dalšími účastníky
správního řízení jsou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119, Město Přeštice, Obec
Řenče, Obec Dolní Lukavice, Obec Horšice, 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 /správcem/ silnice – Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje pod č. j. 1725/15/SUSPK-PJ ze dne 21. 7. 2015 a po projednání s Městem
Přeštice a obcí Řenče, obcí Dolní Lukavice, obcí Horšice, uzavírku silnice č.
III/18326 v obci Dolní Lukavice v délce 300m směr Krasavce, silnice II/183 v úseku
od křižovatky „NA ZÁMOSTECH“ do obce Vodokrty v délce 150m mezi odbočkou na
Střížov a Osadou Šeříků, silnice č. III/11756 v místě Plevňov – křižovatka na Přeštice
v délce 250m k obci Plevňov na odbočku do obce Řenče, silnice č. III/11755 v obci
Řenče – směr Letiny v délce 150m, silnice č. III/11757 od obce Újezd směr Letiny na
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice a místní
komunikace Plevňov – Řenče, uzavírka místní komunikace NA JORDÁNĚ a V
Háječku Přeštice za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu v době konání
sportovní akce – cyklistický závod 5. ročník „Přeštická 50 MTB“ a
nařizuje objížďku
objízdná trasa nebyla stanovena, budou postupně uzavírány jednotlivé
mezikřižovatkové úseky v dostatečném časovém předstihu před čelem pelotonu –

doprovodná vozidla před i na konci pelotonu. Závod se pojede pouze v prostoru
úplné uzavírky. Na křižovatkách bude plně funkční pořadatelská služba. Jednotlivá
boční připojení, sjezdy budou rovněž uzavřeny ( zajištěny proti nežádoucímu výjezdu
na pozemní komunikaci) pořadatelskou službou, dle přiloženého dopravně
inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
za těchto podmínek :
1)
Uzavírka silnice se povoluje v termínu dne 5. 9. 2014 od 12,00 hod do
18,00 hod.
2)
Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích stanovenou zdejším odborem dne 13. 8.
2015, po předchozím odsouhlasení Policie ČR, KŘ DI Plzeň-venkov pod
č.j. KRPP-119339-1/ČJ-2015-031106-48 ze dne 6. 8. 2015 dle situace
dopravního opatření, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3)
Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola
osazeného dopravního značení a jeho řádné čištění.
4)
Budou uzavírány jednotlivé mezikřižovatkové úseky v dostatečném
časovém předstihu před čelem pelotonu – doprovodná vozidla před i na
konci pelotonu. Na křižovatkách bude plně funkční pořadatelská služba.
Jednotlivá boční připojení, sjezdy budou rovněž uzavřeny ( zajištěny proti
nežádoucímu výjezdu na pozemní komunikaci) pořadatelskou službou.
Závod se pojede pouze v prostoru úplné uzavírky.
5)
V případě potřeby bude zajištěn bezpečný průjezd záchranným složkám.
6)
Za organizování a zabezpečení prací odpovídá ředitel Hrádek, tel.
777070709.
.

Odůvodnění
Dne 20. 7. 2015 podal žadatel Tělovýchovná jednota Přeštice, tř. 1.
máje 1094, 334 01 Přeštice, IČ 00478300, cyklistický oddíl COPR TJ Přeštice
zastupuje pan Josef Hrádek, nar. 15. 12. 1952, bytem Kosmonautů 175, 334 01
Přeštice o povolení uzavírky silnice č. III/18326 v obci Dolní Lukavice v délce
300m směr Krasavce, silnice II/183 v úseku od křižovatky „NA ZÁMOSTECH“ do
obce Vodokrty v délce 150m mezi odbočkou na Střížov a Osadou Šeříků, silnice
č. III/11756 v místě Plevňov – křižovatka na Přeštice v délce 250m k obci
Plevňov na odbočku do obce Řenče, silnice č. III/11755 v obci Řenče – směr
Letiny v délce 150m, silnice č. III/11757 od obce Újezd směr Letiny na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice a místní komunikace
Plevňov – Řenče, uzavírka místní komunikace NA JORDÁNĚ a V Háječku
Přeštice za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu v době konání
sportovní akce – cyklistický závod „Přeštická 50 MTB“.
Zdejší silniční správní úřad přípisem ze dne 20. 7. 2015 oznámil zahájení
správního řízení v dané věci. Správce komunikace Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ
72053119, Městu Přeštice a obci Řenče, Dolní Lukavice, Horšice Věc byla
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem
dotčených komunikací.
Zdejší silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich
zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví a uzavírku
povolí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Městského úřadu
Přeštice. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat dle § 85
odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání
nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
Proti výrokové části tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle
§ 81 správního řádu odvolání, ve kterém uvede náležitosti uvedené v § 37 odst.
2 správného řádu a údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů,
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, odboru
dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u Městského úřadu
Přeštice, odboru správního a dopravního. Odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Přeštice. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Růžena Sedláčková v.r.
referent odboru správního a dopravního
otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení:

Obdrží:
Účastníci řízení -s dodejkou do vlastních rukou : datovou schránkou + PŘÍLOHY DIO
- Tělovýchovná jednota Přeštice, tř. 1. máje 1094, 334 01 Přeštice, IČ 00478300,
cyklistický oddíl COPR TJ Přeštice zastupuje pan Josef Hrádek, nar. 15. 12. 1952, bytem
Kosmonautů 175, 334 01 Přeštice
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119
- Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
- Obec Řenče
- Obec Dolní Lukavice
- Obec Horšice
Dotčené orgány státní správy:
-

Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní

Na vědomí: s dodejkou : datovou schránkou+ PŘÍLOHY DIO
- ČSAD autobusy Plzeň a. s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611
- HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378
- Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň, IČ
45333009
- DZS Přeštice s.r.o., Sedláčkova 553, 334 01 Přeštice, IČ 24701611
- Policie ČR, KŘ DI P-venkov, Anglické nábřeží 7, 306 10 Plzeň, IČ 75151529
- vlastní založení
Digitálně podepsal Růžena Sedláčková
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