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MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
náměstí Svobody 138,   342 01 Sušice I

EVIDENČNÍ ČÍSLO:   SUS-26878/2022
ČÍSLO JEDNACÍ: 4305/22/DOP/Pa                                                            V Sušici dne 30. září 2022            

        

R O Z H O D N U T Í

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 13. září 2022 společností: Silnice Klatovy a.s., se sídlem: 
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I, IČ: 453 57 307, o povolení úplné 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 

p o v o l u j e

I. p o v o l u j e  na základě žádosti společnosti Silnice Klatovy a.s., se sídlem: Vídeňská 190, 
339 01 Klatovy I, IČ: 453 57 307, úplnou uzavírku provozu na sil. II/145 v úseku Petrovice u 
Sušice - Hartmanice, za účelem pokládky asfaltových vrstev v rámci opravy povrchu 
komunikace v souvislosti s realizací stavby: „II/145 Petrovice – Hartmanice, oprava 
komunikace“. 

II. n a ř i z u j e    o b j í ž ď k u   v návaznosti na úplnou uzavírku uvedenou v bodě I. výroku 
tohoto rozhodnutí se stanovenou trasou objížďky:
po sil. II/169 - Dlouhá Ves – Sušice – II/171 Petrovice u Sušice – Hlavňovice – III/1718 
Častonice – III/1451 Keply – II/190 - Hartmanice
Stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu, který tvoří součást tohoto 
rozhodnutí.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1) Úplná uzavírka se povoluje za účelem pokládky asfaltových vrstev v rámci opravy povrchu 
komunikace.

2) Úplná  uzavírka  provozu  na silnici č. II/145 v úseku Petrovice u Sušice - Hartmanice se povoluje 
v termínu od 5. října 2022 do 4. 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.: 
4307/22/DOP/Pa dne 16. 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) Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního 
značení a jeho řádné čištění.

5) Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl 
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

6) V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá 
zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku umístění stavebních mechanismů do 
uzavřeného úseku apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem 
vybavené zaměstnance dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích.  
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7) Po pracovní době musí být nerovnosti vždy označeny značkou A 7a (Nerovnost vozovky).
8) Práce budou zkoordinovány takovým způsobem, aby do osad na uzavřeném úseku byl vždy 

z jednoho směru zachován příjezd (od Petrovic nebo od Hartmanic).
9) Dopravní značky B 13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou 

mez) na silnici č. II/190 budou dočasně zakryty.
10) Uzavírka se dotkne provozu linek veřejné linkové dopravy zabezpečující dopravní obslužnost č. 

430970 a 430972, které jsou hrazeny z rozpočtu Plzeňského kraje. Tuto dopravu zajišťuje 
dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

11) Linky budou vedeny dle následujícího dopravního opatření:
 Spoje linky č. 430972 pojedou v pracovní dny od 7:30 hod do 16:00 hod a v sobotu od 

8:00 hod do 16:00 hod po objízdné trase ze Sušice přes Dlouhou Ves a Nové Městečko 
do Hartmanic a dále ve své trase, shodně v opačném směru; v pracovní dny do 7:30 hod 
a od 16: hod, v sobotu do 8:00 hod a od 16:00 hod, v neděli a ve státem uznané svátky 
spoje pojedou ve své stávající trase, uzavřeným úsekem budou projíždět se zvýšenou 
opatrností.

 Spoje na objízdné trase nebudou zastavovat v žádné zastávce navíc.
 Spoje linky č. 430970 pojedou ve své trase. U vybraných spojů této linky dojde v časovém 

rozmezí od cca 12:30 hod do cca 17:30 hod k časovým úpravám z důvodu nutnosti 
prodloužení do Sušice (náhradou za spoje linky č. 430972).

 VJŘ zpracuje POVED s.r.o.
12) Po dobu uzavírky nebudou linkou č. 430972 obslouženy zastávky Sušice,,u hřiště; 

Sušice,Červené Dvorce; Sušice,Volšovy,točna; Sušice,Vošlovy; Sušice,Dolní Staňkov; Petrovice u 
Sušice,Františkova Ves; Petrovice u Sušice,Trsice,rozc.2.0; Petrovice u Sušice,,Mýto; Petrovice u 
Sušice,,náves; Petrovice u Sušice,Jiřičná; Hartmanice,Světlá; Hartmanice,Chlum,pila; 
Hartmanice,Chlum a Hartmanice,Dolejší Těšov.
Spoje č. 12, 14, 11, 17 linky č. 430970 nebudou obsluhovat zastávku Klatovy,,aut.nádr.; náhradní 
zastávkou bude zastávka Klatovy,,Tylovo nábř.
V úseku Sušice - Petrovice u Sušice mohou cestující využít spoje linky č. 430970; v úseku 
Petrovice u Sušice – Hartmanice budou zastávky vynechány bez náhrady.

13) Zhotovitel zajistí bezpečný průjezd spojů linek VLD stavbou ve výše uvedených dnech a časových 
intervalech.

14) Dopravce informuje cestující o změně vedení linek a o dočasném neobsloužení výše uvedených 
zastávek.

15) Změnu termínu zahájení nebo ukončení uzavírky zhotovitel stavby min. 5 pracovních dnů předem 
oznámí dopravci na e-mail jiri.sladky@arriva.cz a Dopravnímu úřadu Plzeňského kraje.

16) 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.).

17) 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. 

O d ů v o d n ě n í
Dne 13. 9. 2022 obdržel zdejší správní orgán žádost společnosti Silnice Klatovy a.s., se 

sídlem: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I, IČ: 453 57 307, o povolení úplné uzavírky provozu na sil. 
II/145 v úseku Petrovice u Sušice - Hartmanice, za účelem pokládky asfaltových vrstev v rámci opravy 
povrchu komunikace v souvislosti s realizací stavby: „II/145 Petrovice – Hartmanice, oprava 
komunikace“. Objízdná trasa je vedena po sil. II/169  - Dlouhá Ves – Sušice – II/171 Petrovice u 
Sušice – Hlavňovice – III/1718 Častonice – III/1451 Keply – II/190 – Hartmanice.
    Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod – pokládky asfaltových vrstev v rámci opravy 
povrchu komunikace v souvislosti s realizací stavby: „II/145 Petrovice – Hartmanice, oprava 
komunikace“. 
     Současně s žádostí bylo předloženo Stanovisko k návrhu dopravně inženýrského opatření Policie 
ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravního inspektorátu Klatovy č.j. KRPP-
122899-3/ČJ-2022-030406 ze dne 11. září 2022.
     Dne 13. 9. 2022 bylo opatřením č.j.: 4306/22/DOP/Pa zahájení správního řízení oznámeno 
vlastníku  dotčených  komunikací  a  obcím,  na  jejíchž  zastavěném  území má být povolena uzavírka 
a nařízena objížďka. 
    Původně požadovaný termín ukončení uzavírky (31. 10. 2022) byl zhotovitelem změněn na 4. 11. 
2022. Vyjádření k úplné jednosměrné uzavírce odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského 
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úřadu Plzeňského kraje č.j.: PK-DSH/10683/22 ze dne 21. 9. 2022 obdržel Odbor dopravy a silničního 
hospodářství MěÚ Sušice prostřednictvím datové schránky dne 21. 9. 2022. Podmínky týkající se 
provozu linky dotčených uzavírkou, jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí (podm.č. 10 – 15).     
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39 odst. 5 vyhlášky 
č. 104/1997 Sb. Přechodná úprava provozu byla stanovena příslušným správním orgánem a společně 
se schématickým znázorněním tvoří přílohu k tomuto rozhodnutí. Odpovědnou sobou byl určen 
žadatelem navrhovaný pan Václav Sedlák. 
   Žádost obsahovala náležitosti stanovené ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.
   Zdejší správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že úplnou uzavírku provozu povolil a 
nařídil objížďku.

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 –

                                                                                                                        Věra Pavluková
                                                                                                                       služební číslo 056  

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
– Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice I
– Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 342 01  Sušice 1
– Obec Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42  Kolinec 
– Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01  Klatovy I 

Dotčené orgány:

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy
 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
 Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy NP Šumava

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
-     České dráhy, a.s., OŘOD Západ, skupina územní celek I. Purkyňova 1017/22, 301 00  Plzeň
-     vlastní
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