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R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Klatovy, 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“) rozhodl takto:
V řízení o žádosti podané dne 7.10.2021 Obcí Dlažov, Dlažov 27, 340 21 Janovice 
nad Úhlavou, IČ: 002 55 408, o povolení částečné uzavírky provozu silnice č. 
III/1843 u domu č.p. 2 (sokolovny), jednoho pruhu vozovky, k zajištění 
bezpečnosti práce při provádění výkopu pro odvodnění sokolovny, v době od 
18.10.2021 do 20.10.2021, kde dalšími účastníky řízení jsou Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 720 
53 119, 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 se správcem silnic SÚSPK (oznámením o zahájení SŘ) a obcemi na 
jejichž zastavěném území se uzavírka povoluje nebo nařizuje objížďka a  příslušného 
orgánu Policie ČR (č.j. KRPP-124341-1/ČJ-2021-030406 ze dne 6.10.2021, 
částečnou uzavírku provozu na silnici č. III/1846 u domu č.p. 2 (sokolovny) 
v obci Dlažov od 18.10.2021 do 20.10.2021, 
za těchto podmínek:

1) Částečná uzavírka provozu na silnici č. III/1846 se povoluje v termínu od 
18.10.2021 do 20.10.2021.

2) Dopravní značení bude osazeno  v souladu s přechodnou  úpravou provozu  
stanovenou zdejším odborem dopravy  dne 8.10.2021 pod č.j.: 
OD/23117/21/Dj.

3) Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného 
dopravního značení a jeho řádné čištění.
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4) Uzavírky budou označeny v souladu s § 39 odst. 4 vyhl. č. 208/2018 Sb., v 
platném znění, 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 jejíž žádost byla 
uzavírka povolena. Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno 
zdejšímu správnímu orgánu. 

5) Za organizování a zabezpečení uzavírky odpovídá: Stafiko Stav s.r.o., 
Petrovická 283, 344 01 Domažlice, tel.: 607 192 707.

6) Majitelům přilehlých nemovitostí bude v předstihu oznámeno započetí 
staveních prací a bude jim umožněn přístup do nemovitosti, v případě výkopů 
po dohodě se stavbyvedoucím po odpovídajících lávkových přechodech. 
Případný vjezd či výjezd z přilehlých pozemků se bude řešit po dohodě se 
stavbyvedoucím.

 
  

O d ů v o d n ě n í 

Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční 
správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu. 

P o u č e n í  

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.

Otisk
úředního
razítka

Jiří Dubský  v.r.
Služební číslo 414142

Obdrží:

Účastníci řízení: 

-  Obec Dlažov, Dlažov 27, 340 21 Janovice nad Úhlavou
-  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
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Dotčené orgány státní správy:
- Policie ČR, DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 15 Klatovy
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kuplířova 9, 320  68 Plzeň 
- Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, stanoviště Klatovy, Pod  
  nemocnicí 789, 339 01 Klatovy
- Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor dopravy a SH, silniční správní úřad,    
   Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor dopravy a SH, dopravní úřad,    
   Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Na vědomí :
- vlastní k založení
- POVED s.r.o., Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
-  ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
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