
MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  
náměstí Svobody 138,   342 01 Sušice I 
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO:  SUS-1569/2015 

ČÍSLO JEDNACÍ : 285/15/DOP/Pa                                                  V Sušici dne  11. února 2015             
 

                                                                                                                                                        
 

R O Z H O D N U T Í 
 

 

Městský úřad Sušice, 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  t a k t o  : 

 
 V řízení o žádosti podané dne 19. ledna 2015 společností: Silnice Klatovy a.s., se sídlem: 
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy I, IČ: 453 57 307, o povolení úplné uzavírky silnice II/187 v obci 
Hrádek, kde dalšími účastníky správního řízení jsou Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13  Plzeň IČ: 720 53 119 a Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 
01 Sušice 1, IČ: 002 55 530, 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 se  správcem silnice II/187 - SÚSPK a s obcí, na jejímž zastavěném území se  uzavírka 
povoluje – Obec Hrádek,  úplnou uzavírku silnice II/187 v obci Hrádek, z důvodu výstavby dešťové 
kanalizace, rekonstrukce komunikace frézováním, osazení obrubníků, pokládka asfaltových vrstev, a  
 

n a ř i z u j e    o b j í ž ď k u 
 

se stanovenou trasou objížďky po sil. III/1717 Kolinec – Jindřichovice a po sil. III/1718 do Malonic a 
dále do Velhartic a po sil. III/1718 a II/171 – Hlavňovice – Petrovice u Sušice – Sušice, 
 

za těchto podmínek : 
 

1) Uzavírka silnice se povoluje v termínu od 16. února 2015 do 31. března 2015. 
2) Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemní 

komunikaci stanovenou zdejším odborem dopravy a  silničního  hospodářství   dne 11. února 
2016, pod č.j. 286/15/DOP/Pa a Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Plzeňského kraje č.j.: DSH/1499/15 ze dne 9. 2. 2015. 

3) V termínu do 31. 3. 2015 bude spojům linkové dopravy osob umožněn průjezd stavbou. 
4) Bude umožněn průjezd stavbou pro vozidla IZS a pro  zásobování prodejny Jednota a pro Českou 

poštu. 
5) Na celé délce objízdné trasy je nutno v období do 31. 3. 2015 zajistit shodnou zimní údržbu jako je 

určena schváleným plánem zimní údržby na uzavřeném úseku silnice č. II/187. 
6) Po dobu úplné uzavírky silnice č. II/187 nebude zároveň omezován provoz na silnici II/169 

v úseku Horažďovice – Sušice. 
7) V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá 

zastavování vozidel (výjezd vozidel stavby z uzavřeného úseku 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. 

8) Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního 
značení a jeho řádné čištění. 

9) Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl 
umožněn přístup k sousedním nemovitostem. 

10) Uzavírka bude označena v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 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 jejíchž žádost byla uzavírka povolena. 

11) Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu odboru. 
12) Za organizování a zabezpečení prací odpovídá  p. Václav Sedlák,  Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 

190, 339 01  Klatovy I, IČ: 453 57 307,   tel. 775705459.  

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. 
 

Poučení 
 

 Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení odvolat ke  Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu 
Sušice, odboru dopravy a silničního hospodářství.     
 Případné odvolání však nemá dle § 85, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 
 
 
 

- otisk úředního razítka - 

 
 
                                                                                                    František Opl                              

                                                        vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 

Obdrží:    

Účastníci řízení - Doporučeně do vlastních rukou : 
 

– Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01  Klatovy I 
– Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
– Obec Hrádek, Hrádek 78, 342 01  Sušice 1 
– Městys Kolinec, 341 42  Kolinec 28 
– Obec Velhartice, Velhartice 134, 341 42  Kolinec 
– Obec Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42  Kolinec 
– Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice1 
 
Dotčené orgány :  
    
-    Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH - dopravní úřad 

 
Na vědomí : 
 

-     Policie  ČR,  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy 
-     Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68  Plzeň 
-     Záchranná služba Sušice – Nemocnice Sušice o.p.s., Pod Nemocnicí 116, Sušice 
-     ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78  Plzeň 
-     ČSAD autobusy Plzeň a.s., provoz  Sušice, V Drahelinkách 124, 342 01 Sušice II 
- vlastní 
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