MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I
EVIDENČNÍ ČÍSLO: SUS-24630/2022

V Sušici dne 7. září 2022

ČÍSLO JEDNACÍ: 3798/22/DOP/Pa

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 t a k t o :
V řízení o žádosti podané dne 18. srpna 2022 společností: Silnice Klatovy a.s., se sídlem:
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I, IČ: 453 57 307, o povolení částečné uzavírky provozu na silnici
II/145 v úseku Petrovice u Sušice - Hartmanice, kde dalším účastníkem správního řízení je 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
povoluje
na základě žádosti společnosti Silnice Klatovy a.s., se sídlem: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I, po
projednání se správcem silnice II/145 – SÚSPK, částečnou uzavírku provozu na silnici II/145 v úseku
Petrovice u Sušice – Hartmanice, z důvodu opravy povrchu komunikace – frézování, oprava
propustků, pokládka asfaltových vrstev.
Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1) Částečná uzavírka se povoluje za účelem opravy povrchu komunikace, opravy propustků a
pokládku asfaltových vrstev.
2) Částečná uzavírka provozu na silnici č. II/145 v úseku Petrovice u Sušice - Hartmanice se
povoluje v termínu od 12. září 2022 do 30. listopadu 2022.
3) Podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byla zdejším správním orgánem stanovena
přechodná úprava provozu na sil. II/145 v úseku Petrovice u Sušice - Hartmanice č.j.:
3800/22/DOP/Pa dne 2. září 2022. Schéma stanovené přechodné úpravy provozu je zobrazeno
v příloze k tomuto rozhodnutí, která je společně se stanovením přechodné úpravy jeho nedílnou
součástí. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné
úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po dobu trvání částečné uzavírky.
4) Při výměně propustků v nepřehledných místech, po dobu frézování stávajícího povrchu, pokládce
živičných vrstev, provádění spojovacího postřiku a vodorovného dopravního značení budou
zastavovat vozidla pracovníci zhotovitele ve výstražných oděvech z retroreflexního materiálu.
5) Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního
značení a jeho řádné čištění.
6) Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
7) Na začátku uzavírky žadatel zajistí umístění orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název,
objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.).
8) Za organizování a zabezpečení prací odpovídá p. Václav Sedlák, tel.: 775705459, Silnice Klatovy
a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I, IČ: 453 57 307.

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

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho
oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu
Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství.
Případné odvolání však nemá dle § 85, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

- otisk úředního razítka -

Bc. František Opl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:
Účastníci řízení - Doporučeně do vlastních rukou:
–
–
–
–

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Obec Petrovice u Sušice, Petrovice u Sušice 34, 342 01 Sušice 1
Město Hartmanice, Hartmanice 75, 342 01 Sušice 1

Dotčené orgány:


Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy

Na vědomí:
-

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Požární stanice Sušice, Na Hrázi 1, 342 01 Sušice II
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Nová 252, 342 01 Sušice II
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
POVED s.r.o., Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Město Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42 Kolinec
Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 342 01 Sušice 1
České dráhy, a.s., OŘOD Západ, skupina územní celek I. Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
vlastní

