
 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE 
 

ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 
 

334 01  PŘEŠTICE 
                                                                                                                              

            
Č.j.: OSD-SED/9366/2011                                        V Přešticích, dne 11. května 2011 
Sp. zn.: 2191/2011  

R O Z H O D N U T Í 
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 4. května 2011 společnosti SILNICE CHMELÍŘ 
s.r.o., Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň, IČ 27977951, jménem společnosti jedná 
jednatel pan Václav Chmelíř, nar. 9. 9. 1969 o povolení částečné uzavírky  silnice č. 
II/230 v obci Újezd u Horšic – průjezdný úsek obce Újezd, za účelem opravy 
poškozené komunikace, kdy dalšími účastníky správního řízení jsou  Správa a 
údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 
Plzeň, IČ 72053119, 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  

p o v o l u j e 
 

po projednání s vlastníkem /správcem/ silnice – Správou a údržbou silnic Plzeňského 
kraje  pod č. j. 695/11/SUSPK-PJ ze dne 9. 5. 2011 a po projednání s obcí Horšice 
ze dne 9. 5. 2011, částečnou uzavírku silnice II/230 v průjezdním úseku obce Újezd u 
Horšic a 
                                                           nařizuje objížďku 
objízdná trasa bude obousměrně vedena po volné polovině vozovky na silnici II/230, 
umožněn obousměrný průjezd v opravovaném úseku dle přiloženého dopravně 
inženýrského opatření,  které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
za těchto podmínek :     

1) Částečná uzavírka silnice se povoluje v termínu od 15. 5. 2011 do 30. 5. 
2011.                                                                                                                                   

2) Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu 
na pozemních komunikacích stanovenou zdejším odborem dne 11. 5. 
2011, po předchozím odsouhlasení Policie ČR, KŘ DI Plzeň-jih dne 3. 5. 
2011, pod č.j. KRPP-340-391/ČJ-2011-030606 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) Uzavírka bude zabezpečena ve smyslu § 24, odst. 7 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích - na začátku uzavírky bude umístěna 
orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, názvem a 
sídlem právnické osoby, na jejíchž žádost byla uzavírka povolena. 



5) Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu 
správnímu orgánu. 

6) Za organizování a zabezpečení prací odpovídá  Jan Vodička, tel. 
725506371. 

O d ů v o d n ě n í  
 Dne 4. 5. 2011 podal žadatel společnost SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., 

Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň, IČ 27977951, jménem společnosti jedná 
jednatel pan Václav Chmelíř, nar. 9. 9. 1969 o povolení částečné uzavírky  silnice 
č. II/230 v průjezdním úseku obce Újezd u Horšic, za účelem opravy poškozené 
komunikace. 

Zdejší silniční správní úřad přípisem ze dne 5. 5. 2011 oznámil zahájení 
správního řízení v dané věci. Správce komunikace Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 
72053119 nesouhlasil s termínem částečné uzavírky do 15. 6. 2011, ale pouze 
do 30. 5. 2011 a silniční správní úřad tento termín respektoval. 

Zdejší silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich 
zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví a  částečnou 
uzavírku povolí. 

P o u č e n í   
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.  

 Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí v příkazním řízení doručeno 
poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 
správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý 
den od tohoto uložení, nikoliv až následné  faktické převzetí  rozhodnutí po uplynutí 
této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro  případné podání  odvolání 
nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už 
od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.  

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 :   

 
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 

72053119 
-    SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň, IČ 27977951 
- Obec Horšice 7, 334 55 Horšice 
 

 
Na vědomí: s dodejkou : 
-    ČSAD autobusy Plzeň a. s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ 48362611 
- HZS Plzeňského kraje,  Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378 
- Záchranná služba Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň, IČ 

45333009 
- Policie ČR, KŘ DI PJ, Anglické nábřeží 7, 306 10  Plzeň, IČ 75151529 
 
-    vlastní založení 
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