MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor správní a dopravní
333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Spisová značka:
Číslo jednací:
Tel.:
E-mail:

ZN/781/OSD/22
8397/22/OSD/Fi
379 209 412
fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 8. 7. 2022

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, 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 13.6.2022 společností EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, U
Michelského lesa č.p. 1581/2, 140 00 Praha 4-Michle, kterou zastupuje na základě plné moci
společnost Značky Plzeň s.r.o., IČO 27971511, Drahotínská č.p. 607, 331 51 Kaznějov o povolení
úplné uzavírky silnice č. III/19347 a III/19348 v obci Kvíčovice, kdy dalšími účastníky správního řízení
jsou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská č.p.
462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26, Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, IČ 65993390, Na
Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, Obec Kvíčovice, IČ 00572357, Kvíčovice č.p. 50, 345 62
Holýšov, Obec Všekary, IČ 00572365, Všekary č.p. 16, 345 62 Holýšov, Obec Čečovice, IČ 00572314,
Čečovice č.p. 3, 345 62 Holýšov, Město Staňkov, IČ 00253766, náměstí T. G. Masaryka č.p. 35, 345 61
Staňkov I , rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích tak, že
povoluje
po projednání s vlastníkem (správcem) silnice III/19347 a III/19348 Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje, příspěvkovou organizací č.j. 25184/22/SUSPK-D ze dne 13.6.2022, s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR ze dne 14.6.2022 pod č.j. 014/22-33210/26-OT/Hu a s obcemi na jejímž zastavěném území se
uzavírka povoluje nebo nařizuje objížďka, uzavírku silnice č. III/19347 a III/19347 v obci Kvíčovice,
v úseku silnice III/19347 cca v km 1,190 – 1,470 a silnice III/19348 cca v km 2,100 – 2,250 ve směru
staničení v obci Kvíčovice, za účelem rekonstrukce průtahu obce Kvíčovice 2. etapa a:
nařizuje objížďku
se stanovenou trasou objížďky: z obce Kvíčovice po silnici III/19347 ke křižovatce se silnicí I/26, dále po
silnici I/26 u obce Staňkov ke křižovatce se silnicí III/19346, dále po silnici III/19346 do obce
Čečovice, dále po silnici III/19350 do obce Všekary a po silnici III/19348 do obce Kvíčovice a to
obousměrně.
za těchto podmínek:
1. Uzavírka silnic III/19347 a III/19348 se povoluje v termínu od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
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2. Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci
stanovenou zdejším odborem dne 20.6.2022 pod č.j. 7575/22/OSD/Fi, stanovenou Městským úřadem
Horšovský Týn, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 27.6.2022 pod č.j. MUHT
14900/2022 a stanovenou Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem dopravy a silničního
hospodářství dne 2.6.2022 pod č.j. PK-DSH/5846/22.
3. Budou splněny podmínky ve vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravny a
silničního hospodářství ze dne 16.6.2022 pod č.j. PK-DSH/6404/22:
1) Výše uvedení akce se dotkne provozu autobusové linky veřejné linkové dopravy zabezpečující
dopravní obslužnost č. 450841. Tuto dopravu zajišťuje dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. .
2) Linka bude vedena dle dopravního opatření:


Spoje 1,2,3,26 pojedou v trase Neuměř„rozc.0.4 – Všekary – Čečovice – obchvat I/26 – Ohučov –
Holýšov, shodně v opačném směru.



Spoje 4,6,29 pojedou v trase Neuměř„rozc.0.4 – Všekary – Čečovice – Štichov – Kvíčovice – rozc.
Ohučov – Holýšov, shodně v opačném směru.



Spoj 5 pojede v trase Holýšov – Ohučov – obchvat I/26 – Čečovice – Bukovec – Nemněnice –
Černovice.



Spoje 12,11,15,19,23,27,31,33 pojedou v trase Černovice – Všekary – Neuměř„rozc.0.4 – Všekary
– Čečovice – Štichov – Kvíčovice – rozc. Ohučov – Holýšov, vynechají Bukovec a Nemněnice,
shodně v opačném směru.



Spoje 16,18,20 pojedou v trase Černovice – Nemněnice – Bukovec – Čečovice – Všekary –
Neuměř„rozc.0.4 – Všekary – Štichov – Kvíčovice – rozc. Ohučov – Holýšov.



Spoje 22,24,28 Černovice – Nemněnice – Bukovec – Čečovice – Štichov – Kvíčovice – rozc.
Ohučov – Holýšov; vynechají Všekary a Neuměř„0.4.



V ranních hodinách budou spoje ve směru do Holýšova upraveny tak, aby byl jejich příjezd do
zastávky Holýšov„žel.st. zachován; v odpoledních hodinách budou spoje ve směru z Holýšova
upraveny tak, aby jejich odjezd ze zastávky Holýšov„žel.st. nejdříve 2 minuty po příjezdu vlaků od
Plzně.



Otáčení autobusů bez cestujících v zast. Neuměř„rocz.0.5. bude prováděno v křižovatce couváním
(t.č. prakticky bez provozu), variantě u kaple poblíž domu č.p. 11.



výlukový JŔ zpracuje dopravce.

3) Zastávka Kvíčovice „II bude dočasně přesunuta dle návrhu DIO, zastávka Kvíčovice „I bude zrušena
a nahrazena přesunutou zastávkou Kvíčovice „II. Provoz autobusů v obci Kvíčovice bude prováděn
dle návrhu DIO okolo bytových domů.
4) Požadujeme, aby tato 2. etapa uzavírky skutečně skončila k 31. 8. 2022 z důvodu následné dopravy
studentů do škol.
5) Zhotovitel stavby zajistí přemístění zastávky a umístění náhradních označníku včetně výlepové
plochy.
6) Dopravně inženýrské opatření bylo odsouhlaseno Policií ČR, Územní odbor Domažlice č.j. KRPP30603-2/ČJ-2022-030106-48 ze dne 1.3.2022.
7) Bude zachována bezpečnost cestujících na zastávce a nedojde vlivem stavby k jejich ohrožení.
8) Dopravce informuje cestující veřejnost o dočasném přemístění zastávky a změně JŘ.
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9) V případě změny začátku termínu prací, nebo dřívějšího ukončení uzavírky, zhotovitel stavby min. 5
dnů předem oznámí tuto skutečnost dopravci e-mail: jiri.sladky@arriva.cz a zdejšímu Dopravnímu
úřadu e-mail: lenka.rubasova@plzensky-kraj.cz .
10) Dotčenému dopravci a společnosti POVED s.r.o. (organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji)
bude zasláno rozhodnutí o uzavírce nebo stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci.
4. Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního značení a
jeho řádné čištění.
5. 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 bud umístěna orientační tabule
s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, názvem a sídlem právnické osoby, na jejichž žádost byla
uzavírka povolena.
6. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Stod, odbor
správní a dopravní. 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.
7. Za organizování a zabezpečení prací odpovídá pan Michal Titl, tel. 731 601 072.

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 je možno podle ust. §81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Městského úřadu Stod, odboru správního a
dopravního.
Odvolání nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

otisk razítka

Bc. Petra Fictumová
referentka odboru správního a dopravního
elektronicky podepsáno

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdzta zastoupena společností Značky Plzeň s.r.o., IDDS: 3e6c9c6
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, IDDS: zjq4rhz
Obec Kvíčovice, IDDS: rvpa79b
Obec Všekary, IDDS: jhsa3e2
Obec Čečovice, IDDS: ntvbhsw
Město Staňkov, IDDS: xmub3pq
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor vnější služby Domažlice, DI, IDDS: 5ixai69
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Horšovský Týn, IDDS: zgibvyv
ostatní
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 5uimvsq
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IDDS: s9374qh
POVED s. r. o., IDDS: 4xwp5cq

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
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