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Č.j.: Javor/61/16                                                                   V  Javoru dne 9.5.2016 
 
 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
 
 

Obecní úřad Javor, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 
písm. b) 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 18. 4. 2016 žadatelem Obcí Javor, se sídlem 

Javor č. p. 38, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 00573531 o povolení uzavírky 
místní komunikace p. č. 431 v k. ú. Javor, p. č. 402 v k. ú. Horní Lhota a manipulační 
plocha p. č. 1/2 v  k. ú. Javor, kdy dalšími účastníky správního řízení jsou Město 
Strážov, Obec Týnec u Klatov, Policie ČR,DI Klatovy, Hasičský záchranný sbor 
Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Krajský úřad 
Plzeňského kraje – odbor dopravy a ČSAD autobusy Plzeň a.s., 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 místní komunikace a s obcí, na jejímž zastavěném území 
se uzavírka povoluje, uzavírku místní komunikace p. č. 431, v k. ú. Javor v úseku 
Javor – Lehom, v délce cca 2 km. Po podrobnějším šetření na komunikaci p. č. 402 
v k. ú. Horní Lhota a manipulační ploše p. č. 1/2 v k. ú. Javor nebude uzavírka nutná, 
opravy proběhnou za běžného provozu. 
 
Uzavírka se povoluje za těchto podmínek: 
 
      

1) Uzavírka silnice se povoluje v termínu od 18.5.2016 do 20.5.2016 
2) Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu 

na pozemní komunikaci stanovenou. 
3) Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola 

osazeného dopravního značení a jeho řádné čištění. 
4) Uzavírka bude označena v souladu s § 39 odst. 4 vyhl. č. 104/1997 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. 



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

6) Za organizování a zabezpečení prací odpovídá p. Zbyněk Fait,  
tel.: 727 814 849 

 
 

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. 

  
 
 
 
                                                                                  Dita Bytelová 
                                                                                  starostka obce    
                                                                                         
 
 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení :  
- Město Strážov č. p. 71, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
- Obec Týnec u Klatov, Týnec č. p. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
- Policie ČR, DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy 
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň 
- Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, stanoviště Klatovy,  
  Pod nemocnicí 789,  339 01 Klatovy      
- Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor dopravy, dopravní úřad, Škroupova 18, 
   306 13 Plzeň 
- ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň 
 
 
Na vědomí : 
- vlastní k založení 


