
 
 

 

 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice  
  Odbor dopravy  
   

Naše č.j.: MH/07460/2022  
Spisová značka: MH/07460/2022-279.6  
   
Vyřizuje: Milada Kotišová  
Telefon: 371 430 566  
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz  
   
Datum: 19.05.2022  
 

 
R O Z H O D N U T Í 

                           
 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. 
a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací 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 v řízení o žádosti ze dne 18.05.2022  právnické osoby  

 
Žežulka stavební s.r.o. 

F.X. Nohy 962 
334 41 Dobřany 
IČO: 08209022 

 (dále jen „žadatel“) 
 
o povolení částečné uzavírky provozu na silnici II/186 v obci Pačejov Nádraží, kde dalším 
účastníkem řízení je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 
Plzeň, takto: 

 
Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, právnické osobě Žežulka stavební s.r.o., se sídlem 
F.X. Nohy 962, 334 41 Dobřany, IČO: 08209022 
 
I.: Povoluje uzavírku provozu: 
• částečnou uzavírku provozu na silnici II/186, v obci Pačejov Nádraží, v úseku dle doložené 
situace 
 
II.: Nařizuje objížďku pro veškerou dopravu se stanovenou trasou objížďky: 
• při částečné uzavírce provozu na silnici II/186 se nařizuje objízdná trasa po zbývající části 
vozovky, kdy vždy zůstane zachován průjezdní profil v min. šířce 2,75 m. 
 
Povolení je vázáno dodržením následujících podmínek: 
1. Rozsah uzavírky: 
Jedná se o povolení částečné uzavírky provozu na silnici II/186, v obci Pačejov Nádraží, v úseku 
dle doložené situace, a to z důvodu provádění výkopových prací v silničním pozemku silnice II/186 
při realizaci stavby s názvem „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží“, v rozsahu 3. etapy stavby. 
Pracovní místo bude realizováno po úsecích max. 50 m. 
2. Termín uzavírky: od 25.05.2022 do 30.06.2022.  
3. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
vyžádá zastavování vozidel (krátkodobá nepřehlednost úseku v důsledku pohybu stavebních 
mechanismů apod.) použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené 
zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. 
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4. Po celou dobu trvání uzavírky provozu bude prováděna pravidelná kontrola osazeného 
dopravního značení a jeho řádné čištění. 
5. Uzavírka bude označena v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích - 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. 
6. Dopravní značení bude provedeno v souladu s přechodnou úpravou provozu, kterou stanovil 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy dne 18.05.2022 pod č.j.: MH/07478/2022. 
7. Osoba odpovědná za zabezpečení uzavírky: Václav Žežulka. 
 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, obdržel dne 18.05.2022 žádost právnické osoby  
Žežulka stavební s.r.o., se sídlem F.X. Nohy 962, 334 41 Dobřany, IČO: 08209022, o povolení 
částečné uzavírky provozu na silnici II/186 v obci Pačejov Nádraží, v úseku dle doložené situace 
,z důvodu provádění výkopových prací v silničním pozemku silnice II/186 při realizaci stavby 
s názvem „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží“, v rozsahu 3. etapy stavby. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno správní řízení. 
 
K žádosti bylo doloženo následující: 

- kopie výpisu z OR 
- situace se zakreslením rozsahu částečné uzavírky provozu  
- harmonogram prací 
- DIO 

 
Stanoviska a opatření sdělili: 
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň - souhlas 
- Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI - stanovisko, č.j.: KRPP-32059-2/ČJ-2022-030406 
- MěÚ Horažďovice, odbor dopravy, OOP - stanovení přechodné úpravy provozu č.j.: 
MH/07478/2022 
 
Během správního řízení nebyly příslušnému silničnímu správnímu úřadu doručeny žádné negativní 
námitky nebo důkazy účastníků řízení. 

 
Protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí uvedené v ustanovení § 24 
zákona o pozemních komunikacích a v ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku 
tohoto rozhodnutí uvedeno. 

 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem 
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího Městského 
úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje v Plzni. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
 

 
 
 
Josef Rada 
vedoucí odboru dopravy  
 
Milada Kotišová, v.z. 
oprávněná úřední osoba 
odboru dopravy 
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Rozdělovník 
Účastníci řízení 
Žežulka stavební s.r.o., F.X. Nohy 962, 334 41 Dobřany 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň  
Obec Pačejov, Pačejov Nádraží 199, 341 01 Horažďovice 
 
Dotčené orgány 
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy 
 
Dále obdrží 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň  
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 367 01 Králův Dvůr 
POVED, Nerudova 25, 301 00 Plzeň 
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