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ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ UZAVÍRKY

Městský úřad Rokycany, 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") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení
uzavírky, kterou dne 11.2.2022 podal

ROBSTAV k.s., IČO 27430774, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto přezkoumání, po projednání s příslušným orgánem policie, kterým je Policie
ČR DI Rokycany, a po projednání s vlastníkem (správcem) komunikace, kterým je Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů

p o v o l u j e

úplnou uzavírku silnice II/605 v úseku Svojkovic, křižovatka se silnicí III/2323 – Holoubkov,
křižovatka se silnicí III/2341, v rámci stavby Rekonstrukce komunikace II/605, okres RO a
PS, úsek č. 2 Svojkovice - Holoubkov (dále jen "uzavírka"):

- v době od 2.3.2022 do 31.3.2022 úplnou uzavírku křižovatky silnic II/605 a III/2323 ve
Svojkovicích; do Svojkovic bude umožněn pouze příjezd od Volduch nebo od Rokycan
bez možnosti průjezdu a pokračování po silnici II/605 do Holoubkova,

- následně od 1.4.2022 do 30.6.2022 silnici II/605 (od částečně zprůjezdněné křižovatky se
silnicí III/2323) ze Svojkovic do Holoubkova, kde se nařizuje objížďku obousměrně po
trase: Rokycany – Osek – Březina – Bezděkov – Přívětice – Skomelno – Lhota pod
Radčem – Kařez – Mýto, tj. ze silnice II/605 po silnicích II/232 – III/2329 – II/234 –
II/235 zpět na II/605.

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude
v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení
po celou dobu uzavírky.

2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu
s vyjádřením Policie ČR DI Rokycany spis.zn. KRPP-26790-2/ČJ-2022-030806-15 ze dne
22.2.2022.
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3. Dle § 39 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na začátku uzavírky bude umístěna orientační
tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž
žádost byla uzavírka povolena.

4. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, dané čj. PK-DSH//1563/22 dne 23.2.2022:

- Uzavírka se dotkne provozu veřejné linkové osobní dopravy č. 470224, 470232 a 470239
dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.:
- linka 470224 bude trasována z Rokycan do Holoubkova přes Pavlovsko a po III/2341 do

Holoubkova. Zastávka Holoubkov bude přesunuta ve směru Mýto, patrně k čp. 20.
- Linka 470224 vynechá zastávky Rokycany,Páclovna; Rokycany,Borek a Svojkovice

(obsluhu zajistí linka 470232, do Svojkovic ev. vlak), naopak zastaví v zastávce Hůrky.
Linka 470239 nebude v Holoubkově navazovat na linku 470224 vzhledem k zastavení
linky 470224 v Hůrkách.

- Linka 470232 pojede vybranými spoji ze Svojkovic přes MK (mezi č.p. 58-68) do
Volduch (zejména ranní a odpolední spoje, resp. spoje na svoz/do BORGERS CS spol.
s r.o.), ostatní spoje jsou vedeny přes Osek, či pouze mezi Rokycany a Svojkovicemi, kde
se otočí u motorestu (č.p. 143). Pro spoje do Volduch je nutná náhradní zastávky před
odbočením na MK.

- - Víkendové spoje do/z BORGERS CS spol. s r.o. (na 6. a 18. hodinu), které zajišťují
autobusy o délce 15 metrů na lince 470232, musejí být trasovány přes Osek, přičemž
konečnou zastávkou bude Volduchy,Borgers.

- zhotovitel akce zajistí nutnost otáčení BUS:

 v areálu BORGERS CS spol. s r.o. a přesun zastávky před areál ve směru od
Volduch,

 otáčení u areálu Policie u D5.
- výlukové jízdní řády zpracuje dopravce po domluvě se spol. POVED s.r.o.
- dopravce informuje cestující veřejnost v místě obvyklým způsobem.

5. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad
Rokycany, odbor dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky,
a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6. Za provádění prací zodpovídá za žadatele Kateřina Wágnerová, tel. 606 632 527.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha

Odůvodnění:

Na základě § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční
správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, město Rokycany, obec Osek, obec
Volduchy, obec Březina, obec Bezděkov, obec Přívětice, obec Lhota pod Radčem, obec Těškov, obec
Kařez, město Mýto, obec Svojkovice, obec Holoubkov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního
orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.

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 správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.............................. ....................................

V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.............................. ....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
ROBSTAV k.s., IDDS: zpixxe9
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Svojkovice, IDDS: uctavub
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Obec Holoubkov, IDDS: r59ay5q

dotčené správní úřady:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69; KRPP-26790-2/ČJ-2022-030806-15 ze dne 22.2.2022

ostatní
Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Volduchy, IDDS: ucmbiif
Obec Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obec Březina, IDDS: jnrbhrj
Obec Přívětice, IDDS: sucay8y
Obec Skomelno, IDDS: dftbs9t
Obec Lhota pod Radčem, IDDS: pn8ay7n
Obec Těškov, IDDS: qsua8hv
Obec Kařez, IDDS: 747a6zg
Město Mýto, IDDS: us5bcm2
Email - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IDDS: s9374qh
Email - Autobusová doprava Miroslav Hrouda, Bezručova č.p. 244, 338 08 Zbiroh
Email - ČD Sanitar, Stehlíkova č.p. 131, Nové Město, 337 01 Rokycany 1
Email - HZS Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, Komenského č.p. 29, Střed, 337 01 Rokycany 1
Email - Rokycanská nemocnice a. s., Voldušská č.p. 750, Nové Město, 337 01 Rokycany 1
Email - vlastní, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, Střed, 337 01 Rokycany 1
Email - ŘSD nadrozměry, Na Pankráci č.p. 546, 140 00 Praha 4-Nusle
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída č.p. 2960, Jižní Předměstí, 301
00 Plzeň 1
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Radnice, náměstí Kašpara Šternberka č.p. 242,
338 28 Radnice u Rokycan
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Rokycany, Stehlíkova č.p. 131, Nové Město,
337 01 Rokycany
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POVED s. r. o., IDDS: 4xwp5cq
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