KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Naše č. j.:
PK-DSH/2267/21
Spis. zn.:
ZN/562/DSH/21
Počet listů:
3
Počet příloh:
0
Počet listů příloh: 0
Vyřizuje:

Ing. Oľga Říhová

Datum:

10. 3. 2021

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční
správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) 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 3. 3. 2021 společnosti ZNAKON, a.s., se sídlem 38601
Sousedovice 44, IČ 26018055, o povolení uzavírky (částečné a úplné) silnice I/22
(ul. Strakonická) v obci Horažďovice (průtah městem), v úseku od železničního přejezdu
po konec obce (směr Strakonice), za účelem realizace stavebních prací – rekonstrukce
silnice I/22 (včetně inženýrských sítí), dle harmonogramu stavebních prací v rámci akce
„I/22 HORAŽĎOVICE – PRUTAH“ v rozsahu:


uzavírka (částečná) silnice I/22 (ul. Strakonická) v obci Horažďovice: omezení
jednoho jízdního pruhu, ve směru Klatovy – Strakonice; v úseku od železničního
přejezdu – konec obce, viz příloha 1 (situace 1-1a, b, c)

objízdná trasa na území obce Horažďovice:
– vedená po silnici I/20 a I/22 (zachován jeden jízdní pruh o šířce min. 2,75 m),
viz příloha 1, situace (1-1a, b, c)


uzavírka (úplná) silnice I/22 (ul. Strakonická) v obci Horažďovice, viz příloha 1
(situace 1-2)

objízdná trasa na území obce Horažďovice pro osobní automobily a pro nákladní
automobily s celkovou hmotností do 7,5 t, viz příloha 1 (situace 1-2a,b):
– vedená po silnici II/139 – II/188 – III/1741 – III/17214 – MK (ul. Palackého,
Loretská, Pod Vodojemem, 5. května, Zahradní, Rybářská, Strakonická) –
účelová komunikace (ul. NCH1, RCH1, Lavičková cesta),
objízdná trasa na území obce Horažďovice pro nákladní automobily s celkovou
hmotností nad 7,5 t, viz příloha 1 (situace 1- 3):
– Defurovy Lažany - křiž. II/186 x II/188, situace (1-6), detail č. 11
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– Velký Bor – křiž. II/188 x II/174, situace (1-7), detail č. 12
– Horažďovice - křiž. I/22 x II/188, situace (1-7), detail č. 13
– Horažďovice – křiž. I/22 x II/139, situace (1-7), detail č. 14
objízdná trasa pro nákladní automobily s celkovou hmotností nad 7,5 t vedená po
území Jihočeského kraje a navazující na území Plzeňského kraje, viz příloha 1
(celková situace 1-3):
– Strakonice - křiž. I/4 x I/22, situace (1-4), detail č. 1
– Strakonice - křiž. I/4 x II/173, situace (1-4), detail č. 2
– Kbelnice – křiž. I/4 x II/139, situace (1-4), detail č. 3
– Kbelnice – křiž. I/4 x II/139 a MK, situace (1-4), detail č. 4
– Nová Hospoda – křiž. I/4 x I/20 x II/604, situace (1-5a), detail č. 5 a situace (1 –
5b), a doplnění detailu č. 5
– Sedlice – křiž. I/20 x II/173, situace (1-5a), detail č. 6
– Blatná – křiž. I/20 x II/173, situace (1-5a), detail č. 7
– Lnáře – křiž. I/20 x II/174, situace (1-6), detail č. 8
– Lnáře – křiž. I/20 x II/II/174 x II/177, situace (1-6), detail č. 9
– směr Blatná- Nepomuk – křiž. I/20 x II/188, situace (1-6), detail č. 10
– Defurovy Lažany – křiž. II/188 x II/186, situace (1-6), detail č. 11
– Velký Bor – křiž. II/188 x II/174, situace (1-7), detail č. 12
– Horažďovice – křiž. I/22 x II/188, situace (1-7), detail č. 13
– Horažďovice – křiž. I/22 x II/139, situace (1-ý), detail č. 14

kde dalším účastníkem řízení je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na
Pankráci 546/56, IČ 65993390; Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň, IČ 72053119; Město
Horažďovice, se sídlem 34101 Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513 a Město
Horažďovice, odbor investic, rozvoje a majetku města, se sídlem 34101 Horažďovice,
Mírové náměstí 1, IČ 00255513, rozhodl podle ust. § 24 zákona o pozemních
komunikacích tak, že
povoluje
po projednání s vlastníkem (správcem silnic I. tř., tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa
Plzeň) silnice I/22, která bude uzavřená a po níž je vedena objížďka (souhlas ze dne
4. 3. 2021, pod č.j.:796/21-33220/22/Vy); po projednání s obcí na jejímž zastavěném
území se uzavírka povoluje a na jejímž zastavěném území je nařízená objížďka
(souhlas Města Horažďovice ze dne 23. 2. 2021, pod č.j.:MH/02413/2021); po
projednání s vlastníkem (správcem) silnic II.-III. tř., tj. Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, příspěvková organizace, po níž je vedena objížďka (souhlas ze dne 9. 3. 2021) a
po projednání s vlastníkem (správcem místních komunikací, tj. Město Horažďovice,
odbor investic, rozvoje a majetku města) nové vybudované komunikace „Lavičková
cesta“, po níž je vedena objížďka (souhlas Města Horažďovice ze dne 23. 2. 2021, pod
č.j.:MH/02413/2021) uzavírku (částečnou a úplnou) silnice I/22 (ul. Strakonická) v obci
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Horažďovice (průtah městem), v úseku od železničního přejezdu po konec obce (směr
Strakonice), z důvodu omezení silničního provozu na silnici I/22, za účelem realizace
stavebních prací v rozsahu – oprava a rekonstrukce včetně inženýrských sítí, dle
harmonogramu stavebních prací v rámci akce „I/22 HORAŽĎOVICE – PRUTAH“ v
rozsahu:


uzavírka (částečná) silnice I/22 (ul. Strakonická) v obci Horažďovice: omezení
jednoho jízdního pruhu, ve směru Klatovy – Strakonice; v úseku od železničního
přejezdu – konec obce, viz příloha 1 (situace 1-1a, b, c)

objízdná trasa na území obce Horažďovice:
– vedená po silnici I/22; zachován jeden jízdní pruh o šířce min. 2,75 m, viz
příloha 1, situace (1-1a, b, c)


uzavírka (úplná) silnice I/22 (ul. Strakonická) v obci Horažďovice, viz příloha 1
(situace 1-2)

objízdná trasa na území obce Horažďovice pro osobní automobily a pro nákladní
automobily s celkovou hmotností do 7,5 t, viz příloha 1 (situace 1-2a,b):
– vedená po silnici II/139 – II/188 – III/1741 – III/17214 – MK (ul. Palackého,
Loretská, Pod Vodojemem, 5. května, Zahradní, Rybářská, Strakonická) –
účelová komunikace (ul. NCH1, RCH1, Lavičková cesta),
objízdná trasa na území obce Horažďovice pro nákladní automobily s celkovou
hmotností nad 7,5 t, viz příloha 1 (situace 1- 3):
– Defurovy Lažany - křiž. II/186 x II/188, situace (1-6), detail č. 11
– Velký Bor – křiž. II/188 x II/174, situace (1-7), detail č. 12
– Horažďovice - křiž. I/22 x II/188, situace (1-7), detail č. 13
– Horažďovice – křiž. I/22 x II/139, situace (1-7), detail č. 14
objízdná trasa pro nákladní automobily s celkovou hmotností nad 7,5 t vedená po
území Jihočeského kraje a navazující na území Plzeňského kraje, viz příloha 1
(celková situace 1-3):
– Strakonice - křiž. I/4 x I/22, situace (1-4), detail č. 1
– Strakonice - křiž. I/4 x II/173, situace (1-4), detail č. 2
– Kbelnice – křiž. I/4 x II/139, situace (1-4), detail č. 3
– Kbelnice – křiž. I/4 x II/139 a MK, situace (1-4), detail č. 4
– Nová Hospoda – křiž. I/4 x I/20 x II/604, situace (1-5a), detail č. 5 a situace (1 –
5b), a doplnění detailu č. 5
– Sedlice – křiž. I/20 x II/173, situace (1-5a), detail č. 6
– Blatná – křiž. I/20 x II/173, situace (1-5a), detail č. 7
– Lnáře – křiž. I/20 x II/174, situace (1-6), detail č. 8
– Lnáře – křiž. I/20 x II/II/174 x II/177, situace (1-6), detail č. 9
– směr Blatná- Nepomuk – křiž. I/20 x II/188, situace (1-6), detail č. 10
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–
–
–
–

Defurovy Lažany – křiž. II/188 x II/186, situace (1-6), detail č. 11
Velký Bor – křiž. II/188 x II/174, situace (1-7), detail č. 12
Horažďovice – křiž. I/22 x II/188, situace (1-7), detail č. 13
Horažďovice – křiž. I/22 x II/139, situace (1-ý), detail č. 14

Trasu pro nadměrné náklady doporučujeme předem projednat.
za těchto podmínek:
 Uzavírka silnice I/22 se povoluje v termínu od 15. 3. 2021 - do 31. 12. 2021.
 Budou dodrženy podmínky stanovené vlastníkem (správcem) silnice I. tř., tj.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň ze dne 4. 3. 2021, pod č.j.:796/2133220/22/Vy.
 Dále budou dodrženy podmínky stanovené Policii ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 26. 2. 2021, pod č.j.:KRPP15760-1/ČJ-2021-0300DP.
 Dopravní značení a zařízení související s označením uzavírky silnice I/22 bude
osazeno v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu na pozemní
komunikaci, tj. na silnici I/22, zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství, ze
dne 10. 3. 2021, pod č.j.:PK-DSH/2362/21 a pozemních komunikacích tj. na MK a
silnicích I.-II.-III. tř. příslušným silničním správním úřadem na území Plzeňského
kraje a území Jihočeského kraje (Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy ze dne
5. 3. 2021, pod č.j.: MH/03092/2021; Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, ze dne
8.3. 2021, pod č.j. DOP/2053/2021-BaM; Městský úřad Blatná, odbor dopravy, ze
dne 24. 2. 2021, pod č.j. MUBL 2926/2021/OD(JK); Městský úřad Strakonice, odbor
dopravy, ze dne 1. 3. 2021, pod č.j.: MUSt/008073/2O21/OD/bre; Městský úřad
Písek, odbor dopravy, ze dne 18.2.2021, pod č.j.: MUPI/2021/O6877).
– Na základě souhlasného vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, zdejšího
odboru - dopravní úřad, ze dne 4. 3. 2021, pod č.j.:PK-DSH/1692/21 se dotkne
uzavírka provozu linek veřejné linkové osobní dopravy č. 430937, 430938 (dopravce
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.) a linky č. 380050 (dopravce ČSAD STTRANS a.s.,
není v závazku o veřejných službách Plzeňského kraje). Dále autobusy pojedou po
objízdné trase: z Nábřežní ulice do ulice Strakonická, následně po MK a silnici II/139
na zastávku Horažďovice ,,předměstí žel. st., odkud pojedou po silnici II/139 a
ulicemi Blatenská, Bezručova, Tyršova do zastávky Horažďovice ,,žel. st. a dále
pojedou ve své stávající trase. V opačném směru (do Nábřežní ulice) pojedou bez
omezení.
 Uzavírka bude označena v souladu s ust. § 39 odst. 3 vyhlášky č.104/1997 Sb.,
v platném znění, kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, tzn. 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.
 Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu odboru dopravy a
silničního hospodářství a administrátoru Jednotného systému dopravních informací
(pí Petrášová – tel.: 596663556).
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Za průběh a zabezpečení uzavírky
(stavbyvedoucí), tel.: 602145235.

silnice

I/22

odpovídá

Jaroslav

Novák

Odůvodnění
Na základě ust. § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., 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.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
dopravy v Praze prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
Odvolání však nemá v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky
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Obdrží
Účastnící řízení
 ZNAKON, a.s., 38601 Sousedovice 44, IČ 26018055
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupené
Ing. Zdeňkem Kuťákem – pověřen řízením Správy Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hřímalého 37,
30100 Plzeň
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov,
32600 Plzeň, IČ 72053119
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370104eské Budějovice
 Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice, IČ 00255513
 Město Horažďovice, odbor investic, rozvoje a majetku města Mírové náměstí 1, 34101 Horažďovice,
IČ 00255513
Dotčený orgán státní správy
 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – dopravní úřad, zde
 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České
Budějovice, ISDS kdib3rr
 Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČ 00255513
 Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí 2, 38601 Strakonice, IČ 00251810
 Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, náměstí Augustina Němejce 63, 33501 Nepomuk, IČ
00256986
 Městský úřad Blatná, odbor dopravy, tř. T.G. Masaryka 322, 38811 Blatná, IČ
 Městský úřad Písek, odbor dopravy, Velké náměstí 114/3, 39719 Písek , ISDS p5ibfya
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2,
30628 Plzeň
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, DI Klatovy, Nábřeží
kpt. Nálepky 412, 33901 Klatovy
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Písek, DI Písek, Na Výstavišti
377, 39701 Písek, ID DS eb8ai73
 Policie ČR – KŘ, DI Strakonice, Na ohradě 1067, 38601 Strakonice,
Na vědomí
 Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň – venkov
 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o, 26701 Králův Dvůr, Pod Hájem 97, IČ 25620886
 ČSAD STTRANS a.s.,
 POVED s.r.o., 30100 Plzeň - Jižní Předměstí, Nerudova 982/25, IČ 29099846
 České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvika Svobody 1222, 11015 Praha 1(info@cd.cz)
 Zdravotní záchranná služba PK, dr. E. Beneše 19, 30100 Plzeň
 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
 Agentura logistiky, Hradec Králové (DS: Ministerstvo obrany, nebo bartosr@army.cz)
 Národní dopravní informační centrum (ndic@rsd.cz)
 Policejní prezidium, centrum dopravních informací (pp.oo.cdi@pcr.cz)
 MD ČR, Nábř. L. Svobody 12, 11015 Praha (zdenka.kovarova@mdcr.cz)
 MD ČR, Nábř. L. Svobody 12, 11015 Praha (alena.kozakova@mdcr.cz)
 MD ČR, správa, Ústi nad Labem (zdenka.spatenkova@mdcr.cz)
 MD ČR, pracoviště, ŘSD ČR, správa Č. Budějovice (iveta.mouckova@mdcr.cz)
 MD ČR, pracoviště, ŘSD ČR, správa Plzeň (petr.cesal@mdcr.cz)
 MD ČR, pracoviště, ŘSD ČR, správa Ostrava (ivana.einspiglova@mdcr.cz)
 MD ČR, pracoviště, ŘSD ČR, správa Ostrava (michal.barina@mdcr.cz)
 vlastní k založení do spisu
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