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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE
Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ Tachov ODSH“)
jako příslušný silniční správní úřad k rozhodování podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“), v řízení o žádosti podané dne 16.09.2020 právnickou osobou
společností ROBSTAV k. s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 274 30 774,
o povolení zvláštního užívání silnice II/201 v úseku od mostu ev. č. 201-053 přes Kosí potok
až na začátek obce Lestkov, spočívajícím v provedení stavebních prací z důvodu opravy
asfaltobetonových povrchů silnice II/201, rozhodl t a k t o:
podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle
ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) a po předchozím souhlasu majetkového správce dotčené komunikace Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) ze dne 17.09.2020, zn.: 208/19/TC/P a souhlasu Policie ČR,
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Tachov č. j.: KRPP-90138-2/ČJ-2020-031006
ze dne 12.08.2020 a na základě provedeného řízení se
povoluje
zvláštní užívání silnice II/201 v úseku od mostu ev. č. 201-053 přes Kosí potok až na začátek
obce Lestkov, za účelem provedení stavebních prací souvisejících s opravou asfaltobetonových
povrchů silnice II/201, za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Termín provádění prací se stanovuje na období od 29.09.2020 do 15.12.2020.
2. Budou respektovány podmínky stanoviska vydaného Policií ČR, KŘPP, DI Tachov dne
12.08.2020:
- V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu
na přilehlých komunikacích a bezpečnosti chodců – bude zajišťováno zhotovitelem.
- Osazení a umístění dopravního značení bude v souladu s technickými podmínkami
č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
v platném znění.
3.Přechodná úprava provozu po dobu trvání akce bude provedena v souladu se stanovením
č. j.: 7482/2020-ODSH/TC vydaným zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství
formou opatření obecné povahy dne 18.09.2020.
4. Za průběh zvláštního užívání silnice zodpovídá:
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Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
- ROBSTAV k. s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 274 30 774
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 720 53 119
Odůvodnění
V souladu s ustanovením § 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 účastník řízení může odvolat podle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, P. O. Box 313, 306 13 Plzeň, podáním učiněným
u zdejšího MěÚ Tachov ODSH. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů /položka 36 písm. a)/ ve výši 500,--Kč byl zaplacen dne 18.09.2020.

Rozdělovník
Účastníci řízení:
1. ROBSTAV k. s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 274 30 774
2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 720 53 119
Dotčené orgány
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Tachov, Plánská 2032, 347
01 Tachov, IČ 751 51 529 (č. j.: KRPP-90138-2/ČJ-2020-031006 ze dne 12.08.2020)
Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz
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