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MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE 
Odbor stavební a dopravní  
Masarykovo náměstí 143, 336 01  Blovice 

 ___________________________________________________________________ 
 
Spis. zn.: MUBlov 15057/17                     V Blovicích 31.10.2017 
Č.j.: MUBlov 15506/17/DO/He   
Vyřizuje: Hellerová   

         viz rozdělovník 

__________________________________________________ 

 

ROZHODNUTÍ  
 
Městský úřad Blovice, odbor stavební 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 20.10.2017 společností EUROVIA Silba, a. s., IČ: 648 30 551, 
se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, o povolení uzavírky silnice č. III/117 57, kdy 
dalším účastníkem správního řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád v platném znění (dále jen „správní řád“), je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, IČ: 720 53 119, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, rozhodl 
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích tak, že po projednání se správcem dotčených 
komunikací, s obcemi, na jejichž zastavěném území se povoluje uzavírka nebo nařizuje 
objížďka, a s Policií České republiky   

 
1. povoluje 

úplnou uzavírku silnice č. III/117 57 v úseku mezi obcí Kbelnice a začátkem lesního 
úseku (hranice ORP) ve směru na obec Újezd v délce cca 980 m 

a 

2. nařizuje objížďku 

obousměrně se stanovenou trasou objížďky Kbelnice – Letiny – Skašov – Týniště – 
Újezd po silnicích č. III/117 57, II/117 a II/230. 

Uzavírka se povoluje za účelem opravy vozovky za těchto podmínek: 
    
1) Uzavírka se povoluje v termínu od 06.11.2017 do 15.11.2017. 
2) Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemní 

komunikaci stanovenou zdejším úřadem dne 31.10.2017 pod č. j. MUBlov 
15492/17/DO/He a přechodnou úpravou provozu stanovenou Městským úřadem 
Přeštice dne 24.10.2017 pod č. j. PR-OSD-SED/26922/2017. 

3) Uzavírka bude označena v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, tzn. na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule 
s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž 
žádost byla uzavírka povolena. 
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4) Bude splněna podmínka vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové 
organizace, vydaného dne 23.10.2017 pod č. j. 3416/17/SUSPK-PJ: 

- Uzavírka bude zabezpečena ve smyslu ust. § 24, odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.   

5) Žadatel vyrozumí účastníky řízení a orgány, které toto rozhodnutí obdrží na vědomí, 
o přesném termínu zahájení a ukončení uzavírky v případě, že bude uzavírka 
zahájena později či ukončena dříve, než je povoleno tímto rozhodnutím.  

6) Předčasné ukončení uzavírky bude písemně sděleno zdejšímu silničnímu správnímu 
úřadu. Současně musí být neprodleně odstraněna přechodná úprava provozu 
související s označením uzavírky a její objízdné trasy 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) Skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky žadatel bezodkladně oznámí na Národní 
dopravní informační centrum (NDIC), tel. 596 663 556. 

8) Za organizování a zabezpečení akce odpovídá pan Ing. Tomáš Pomichal, tel. 
731 602 230. 

 
Odůvodnění: 

 
Dne 20.10.2017 byla zdejšímu odboru předložena k vyřízení žádost společnosti EUROVIA 
Silba, a.s. o povolení úplné uzavírky silnice č. III/117 57. 
Do podmínek povolení nebyly zahrnuty podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje 
č. j. 3416/17/SUSPK-PJ ze dne 23.10.2017 týkající se dopravního značení uzavírky a vedení 
objízdné trasy, neboť tato záležitost je souhrnně řešena výrokem a podmínkou č. 2 
vydávaného rozhodnutí.   
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu se společnosti EUROVIA Silba, a.s. 
v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích povoluje úplná uzavírka 
silnice č. III/117 57 tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků 
nebyly v řízení uplatněny. 

  
Upozornění: 

 
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako 
přestupek podle § 42a zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby nebo jako 
správní delikt podle § 42b téhož zákona pro právnické osoby s možností sankce až do výše 
500.000,- Kč. 

 
Poučení: 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a 
to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu.  
Odvolání nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek. 

 
 
 

otisk úředního razítka 

 
 

Zdeněk Váňa, v. r. 
vedoucí dopravního oddělení   
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
 
Doručuje se: 
 
Účastníkům řízení  

− EUROVIA Silba, a. s., DS: kcydzt6  
− Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, DS: qbep485 
− Obec Letiny, DS: 6jubc6d 
− Obec Skašov, DS: 7qiauz8 
− Obec Horšice, DS: d8qawb6 

 
Dotčeným orgánům státní správy 

− Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň – venkov, 
Dopravní inspektorát,  DS: 5ixai69 (č. j. KRPP-159879-2/ČJ-2017-031106-48) 

− Městský úřad Přeštice, Odbor správní a dopravní, DS: hcpbx62 
 

Na vědomí 
− Plzeňský kraj, KÚ - Odbor dopravy a silničního hospodářství, DS: zzjbr3p  
− Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, DS: p36ab6k 
− ČSAD autobusy Plzeň a.s., DS: dgupczw 
− Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, DS: 5uimvsq 
− ZZS Plzeňského kraje, LSPP Vlčice, Vlčice 66, 336 01 Blovice 
− DZS Přeštice s.r.o., DS: wfxr9py 
− Ministerstvo obrany, Správa vojenské dopravy - Plzeň, DS: hjyaavk 
− vlastní k založení 
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