Městský úřad Horšovský Týn
odbor dopravy a silničního hospodářství
nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________
NAŠE SP. ZN..: ODSH 20175/2022
NAŠE Č.J.:
MUHT 20974/2022
VYŘIZUJE:
Mgr. Pavel Turner
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epodatelna@muht.cz
DATUM:
13.09.2022

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Horšovský Týn, 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 takto:
v řízení o žádosti podané dne 05.09.2022 právnickou osobou Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ:
72053119, o povolení částečné uzavírky provozu na silnici III. tř. č. 18310 cca v km 6,844 –
6,864, v úseku mostu přes řeku Zubřinu ev. č. 18310-3, pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje 4 t, jediné vozidlo 6 t a vozidel jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu
přesahuje 4,5 t, kde dalšími účastníky správního řízení jsou: Obec Blížejov, Blížejov 151, 346 01
Horšovský Týn, IČ: 00253243, Obec Milavče, Milavče 1, 344 01 Domažlice, IČ: 00253570, Obec
Hradiště, Hradiště 75, 345 43 Koloveč, IČ: 00572501 a Obec Kanice, Kanice 32, 345 43 Koloveč,
IČ: 00572519, rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích tak, že za účelem zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z důvodu havarijního stavu mostu ev. č. 18310-3,

povoluje
po projednání s vlastníkem, resp. majetkovým správcem silnice III/18310, na které má být povolena
uzavírka a silnic III/1831, III/1834 a II/183, po nichž má být vedena objížďka - Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň (souhlas je dán
skutečností, že Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119 je žadatelem o uzavírku a
navrhovatelem objízdné trasy), obcí na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka - Obec Blížejov, Blížejov 151, 346 01 Horšovský Týn (bez vyjádření), Obec
Milavče, Milavče 1, 344 01 Domažlice (bez vyjádření), Obec Hradiště, Hradiště 75, 345 43
Koloveč (bez vyjádření) a Obec Kanice, Kanice 32, 345 43 Koloveč (bez vyjádření) a dotčeným
orgánem – Policií ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice,
dopravní inspektorát (stanovisko ze dne 02.09.2022, pod Č.J.: KRPP-124934-2/ČJ-2022-030106),
částečnou uzavírku provozu na silnici III. tř. č. 18310 cca v km 6,844 – 6,864, v úseku mostu
přes řeku Zubřinu ev. č. 18310-3, pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 4 t, jediné
vozidlo 6 t a vozidel jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje 4,5 t, v
termínu: od 15.09.2022 do 14.09.2023,
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a nařizuje objížďku
se stanovenou trasou objížďky, dle stanoveného dopravního značení, obousměrně:
od místa uzavírky po silnici III/18310 do obce Blížejov, po silnici III/1831 přes obec Nahošice
do obce Milavče, dále po silnici III/1834 a po silnici II/183 přes obce Radonice a Hradiště do
obce Kanice a dále po silnici III/18310 přes obce Lštění a Přívozec zpět k místu uzavírky,
za níže uvedených podmínek:
1. Částečná uzavírka provozu se povoluje: na silnici III. tř. č. 18310 cca v km 6,844 –
6,864, v úseku mostu přes řeku Zubřinu ev. č. 18310-3, pro vozidla, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje 4 t, jediné vozidlo 6 t a vozidel jejichž okamžitá hmotnost
připadající na nápravu přesahuje 4,5 t, v termínu: od 15.09.2022 do 14.09.2023.
2. Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích, stanovenou zdejším odborem dne 06.09.2022, pod Č.J.: MUHT 20337/2022
a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, stanovenou Městským úřadem
Domažlice, Odborem dopravy, pracoviště U nemocnice 579, 344 20 Domažlice dne
07.09.2022 pod Č.J.: MeDO-59931/2022-San, Spis. zn.: OD-74/2022, přiložené k tomuto
rozhodnutí.
3. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, dopravního úřadu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, vydané dne 31.08.2022, pod
Č.J.: PK-DSH/10168/22, sp. zn. ZN/523/DSH/22:
- Výše uvedeným úsekem je vedena linka veřejné linkové dopravy zabezpečující dopravní
obslužnost č. 400647 Horšovský Týn-Blížejov-Hradiště u Domažlic a č. 400842 DomažliceBlížejov-Staňkov-Holýšov.
- Linka č. 400647: zde bude nasazen mikrobus s největší technicky přípustnou hmotností
7,2 t namísto autobusu MAN s největší technicky přípustnou hmotností 19 t. (Dle
Diagnostického průzkumu – most ev. č. 18310-3 Blížejov, Posouzení přejezdu autobusu,
projektanta Ing. Tomáše Míčky, autorizovaného inženýra pro mosty a inženýr. konstrukce,
zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT – 0005724, Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147
00 Praha 4, IČ: 40763439, Číslo zakázky: 22 150 00, Datum 09/2022, je přejezd vozidla –
autobusu tov. zn. Iveco, s největší technicky přípustnou hmotností 7200 kg, možný).
- Linka č. 400842: bude vedena objízdnou trasou Staňkov-Osvračín-(Přívozec – otáčení u
hasičské zbrojnice, jinak nelze obsloužit zastávky Staňkov, Přívozec) – Františkov-LštěníKanice-Hradiště-Milavče-Chrastavice-Domažlice, shodně v opačném směru. Na objízdné
trase nebude stavět v zastávkách navíc. Vynechá Nahošice, Blížejov, Výrov. U některých
obcí použitím objízdné trasy dojde ke snížení frekvence zajišťované dopravní obslužnosti.
- Z důvodu otáčení autobusů linky č. 400842 v obci Přívozec u hasičské zbrojnice je nutné
zabezpečit zimní údržbu na tomto místě a případné zpevnění podkladové plochy.
- Přesný termín celkového snížení zatížitelnosti mostu sdělí žadatel min. 5 dnů předem
dopravci
e.mail:
jiri.sladky@arriva.cz
a
Dopravnímu
úřadu
e.mail:
lenka.rubasova@plzensky-kraj.cz z důvodu schválení výlukových JŘ, informovanosti
cestující veřejnosti a obcí o změně vedení linek a omezení spojení.
4. Na vozovce, stávajícím značení ani na dalším příslušenství nebudou prováděny žádné
zásahy mimo značení schválené příslušným silničním správním úřadem.
5. Žadatel odpovídá za osazení dopravního značení uzavírky a objížďky, jeho stav,
pravidelnou kontrolu a údržbu.
6. Dopravní značení uzavírky a objížďky, zajistí žadatel na vlastní náklady.
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Za organizování a zabezpečení akce odpovídá za žadatele právnickou osobu Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326
00 Plzeň, IČ: 72053119, vedoucí střediska Horšovský Týn, Bc. Michal Kumpan, tel. 773776713.

Odůvodnění
Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) není odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba, neboť správní orgán
prvního stupně vyhověl všem účastníkům řízení v plném rozsahu.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
odvolat do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním
učiněným u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání nemá v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

Mgr. Pavel Turner
vedoucí odboru

Příloha: 6 listů – Kopie Č.J.: MUHT 20233/2022 (Opatření obecné povahy – stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích)
7 listů – Kopie Č.J.: MeDO-59931/2022-San (Stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích)
Účastníci řízení:
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
– Obec Blížejov, Blížejov 151, 346 01 Horšovský Týn
– Obec Milavče, Milavče 1, 344 01 Domažlice
– Obec Hradiště, Hradiště 75, 345 43 Koloveč
– Obec Kanice, Kanice 32, 345 43 Koloveč
Dotčené orgány:
– Policie ČR, dopravní inspektorát Domažlice, Kosmonautů 165, 344 01 Domažlice
– Krajský úřad Plz. Kraje, ODSH, DÚ, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
– Městský úřad Domažlice, Odbor Dopravy, náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579,
344 20 Domažlice
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Na vědomí:
– Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
– Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
– České dráhy, a.s., OŘOD Západ, skupina územní celek I. Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
– Poved s.r.o., Nerudova 25, 301 00 Plzeň
– Arriva střední čechy s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
– vlastní k založení
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