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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE  

 

 Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní 
úřad podle ustanovení  § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 
8.6.2022 žádost od formy  

EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, U Michelského lesa 1581, 140 00  Praha,  kterou 
zastupuje Vladimír Chott 

(dále jen "žadatel") o povolení úplné uzavírky a stanovení objízdné trasy dle § 24  zákona o pozemních 
komunikacích, z důvodu zvláštního užívání silnice dle § 25, odst. 6, písm. c), bod 3  zákona o 
pozemních komunikacích – oprava povrchu průtahu obcí  Kramolín na silnici III/1875 a III/1877  
od 7.7.2022 do 15.10.2022,  dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), 
které je nedílnou součástí tohoto oznámení,  

 

Pro  akci: oprava povrchu silnic III/1875, III/1877 v obci  Kramolín 

Doba trvání: od 7.7.2022 do 15.10.2022 

Objízdná trasa :   

pro opravu silnice III/1875 

- od obce Kramolín po silnicí III/1875 do obce Kozlovice, kde se odbočí vpravo na silnici 
III/1879 ve směru na obec Maňovice, kde se odbočí vpravo na obec Kramolín na silnici 
III/1877, kde se před obcí Kramolín odbočí vlevo na silnici III/1869 ve směru na obec 
Myslív, kde se odbočí vpravo na silnici III/18622 na obec Polánka ke křižovatce silnici 
III/18622 a III/1875,  v opačném směru analogicky, dle DIO 

pro opravu silnice III/1877 

- od obce Polánka po silnici III/18622 na obec Myslív, kde se odbočí vlevo na silnici 
III/1869 ve směru ne obec Kramolín, kde se před obcí odbočí vpravo na  silnici III/1877  
do obce Maňovice, kde se odbočí vlevo  na silnici III/1879 ve směru na obec Kozlovice, 
kde se odbočí vlevo na silnici III/1875 ve směru na obec Kramolín, kde se bude 
pokračovat po sinici III/1875 ve směru na obec Polánku, v opačném směru analogicky, 
dle DIO.  

Veřejná doprava : K úpravě veřejné autobusové dopravy bude nutné po dobu uzavírky a 
objížďky stanovení náhradních či dočasné zrušení autobusových zastávek v návaznosti na  
schválené DIO 
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Účastníci správního řízení jsou dle § 27, odst. 1, 2 zák. č. 500/2004 Sb správní řád 
v aktuálním znění:  

žadatel 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. IČ: 72053119, Koterovská 162, 326 00 Plzeň - 
majetkový správce dotčených silnici II. a III. třídy 

 
-  kterou žádám ve smyslu § 24, odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích o 

sdělení stanoviska s navrhovanou uzavírkou a objížďkou po silnicích III. tříd, kterých je 
majetkový správce a to do 7 dní od doručení. 

 
Obec Kozlovice, Kozlovice 33, 335 01  Kozlovice 
Obec Kramolín, Kramolín 57, 335 01  Kramolín 
Obec Mileč, Mileč 23, 335 01  Mileč – pro obec Maňovice 
Obec Myslív,  Myslív 52, 341 01  Myslív 
Obec Polánka, Polánka 4, 335 01  Nepomuk 

- kdy obce žádám dle  § 24, odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích o 
vyjádření (projednání)  objízdné trasy, z důvodu, že objízdná trasa vede zastaveným 
územím uvedených obcí  a to do 7 dní od doručení.  

Dotčený orgán: 

Krajský úřad Plzeňského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 13, 306 13, 
dopravního úřadu,  který  žádám dle § 24, odst. 9 zákona o pozemních komunikacích s odkazem 
na § 39 vyhl. 104/1997 Sb. o provádění zákona o pozemních komunikacích o stanovisko 
k dočasnému přeložení či zrušení autobusových zastávek dle schváleného  DIO.  

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-
venkov, Dopravní inspektorát, Anglické nábřeží 7, vydal své souhlasné stanovisko dne 
29.3.2022,   pod Č.j. KRPP-47302-2  pro DIO objízdné trasy   

 
Dnem  8.6.2022 bylo zahájeno správní řízení. 
 

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uvědomuje jemu známé účastníky řízení o 
zahájeném správním řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším odborem vedeno podle § 24   
zákona o pozemních komunikacích.  

 Účastníci správního řízení mají právo v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu vyjádřit 
v řízení svá stanoviska, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy či vyjádřit se k  podkladům 
rozhodnutí před jeho vydáním do 5 dnů od doručení oznámení o zahájení správního řízení. 
Účastníci řízení mají rovněž právo nahlížet do spisu v budově Městského úřadu Nepomuk, 
odboru dopravy, nám. Augustina Němejce 64, 335 01 Nepomuk, v kanceláři č. 7. 

 V případě, že účastníkem řízení je právnická osoba, musí každý, kdo bude jejím jménem 
činit úkony v řízení, prokázat dle § 30 odst. 5 správního řádu své oprávnění.  
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 Dle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění 
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně 
pouze jednoho zmocněnce.  

 
 
 
 

Ing. Martina Batovcová 
vedoucí odboru dopravy 

  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdzta 
 sídlo: U Michelského lesa č.p. 1581/2, 140 00  Praha 4-Michle 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 
 sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26 
Obec Kozlovice, IDDS: wtnbigh 
 sídlo: Kozlovice č.p. 33, 335 01  Nepomuk 1 
Obec Kramolín, IDDS: drxb29t 
 sídlo: Kramolín č.p. 57, 335 01  Nepomuk 1 
Obec Mileč, IDDS: 2sgau52 
 sídlo: Mileč č.p. 23, 335 01  Nepomuk 1 
Obec Myslív, IDDS: t3abh48 
 sídlo: Myslív č.p. 52, 341 01  Horažďovice 
Obec Polánka, IDDS: 939ajda 
 sídlo: Polánka č.p. 4, 335 01  Nepomuk 1 
  
dotčené správní úřady 
Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69 
 sídlo: Nádražní č.p. 2437/2, Východní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p 
 sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
 

- vlastní založení 
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