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žadatel: ALGON, a.s., IČ: 284 20 403, Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) a zároveň jako příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 124
odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán
dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení
o žádosti společnosti ALGON, a.s., IČ: 284 20 403, Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, ve věci povolení omezení
obecného užívání části silnice III. třídy č. 21227 (dále jen „silnice III/21227“) umístěné na p.p.č. 239/1, k.ú. Hradiště
u Chebu, obec Cheb, a na p.p.č.: 241/9 a 322, k.ú. Jindřichov u Tršnic, obec Cheb, úplnou uzavírkou v km provozního
staničení cca 0,170 – 1,500 (v úseku od vjezdu do areálu společnosti BETON Hradiště s.r.o. po křižovatku
nad autobusovou točnou v Jindřichově) a nařízení objížďky po silnici III/21227, po silnici III/21217, po silnici I/21, po silnici
II/214, po silnici II/606 a po silnici III/21226 přes Třebeň, Horní Ves, Aleje, Cheb a Hradiště v obou směrech jízdy dle § 24
zákona o pozemních komunikacích, z důvodu realizace díla „III/21227 Jindřichov“ (oprava povrchu silnice III/21227 v km
0,865 – 1,500 v úseku Hradiště – Jindřichov, a to odstranění živičného podkladu frézováním do tl. 40 mm včetně zametení
podkladu; realizace živičného spojovacího postřiku; pokládka výztužné sítě; pokládka ložné vrstvy ACL 16, tl. 40 mm
a pokládka obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40 mm; zpevnění krajnic recyklátem tl. 100 mm; ošetření spár a instalace
vodorovného dopravního značení v plastu), rozhodnutím dle § 67 správního řádu takto:
I.

povoluje úplnou uzavírku provozu na silnici III/21227 umístěné na p.p.č. 239/1, k.ú. Hradiště u Chebu, obec
Cheb, a na p.p.č.: 241/9 a 322, k.ú. Jindřichov u Tršnic, obec Cheb, v km provozního staničení cca 0,170 –
1,500 (v úseku od vjezdu do areálu společnosti BETON Hradiště s.r.o. po křižovatku nad autobusovou točnou
v Jindřichově) v termínu od 01.07.2021 do 30.07.2021,

II.

nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I výroku tohoto rozhodnutí, s objízdnou trasou
vedenou po silnici III/21227, po silnici III/21217, po silnici I/21, po silnici II/214, po silnici II/606 a po silnici III/21226
přes Třebeň, Horní Ves, Aleje, Cheb a Hradiště v obou směrech jízdy. Stanovená trasa objížďky je vyznačena
v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:
1. Úplná uzavírka provozu na silnici III/21227 v km provozního staničení cca 0,170 – 1,500 (v úseku od vjezdu
do areálu společnosti BETON Hradiště s.r.o. po křižovatku nad autobusovou točnou v Jindřichově), kdy příjezd
do areálu přilehlého k objektu Tršnická 45/25 nebude dopravně omezen, se povoluje z důvodu realizace díla
„III/21227 Jindřichov“ (oprava povrchu silnice III/21227 v km 0,865 – 1,500 v úseku Hradiště – Jindřichov, a to
odstranění živičného podkladu frézováním do tl. 40 mm včetně zametení podkladu; realizace živičného
spojovacího postřiku; pokládka výztužné sítě; pokládka ložné vrstvy ACL 16, tl. 40 mm a pokládka obrusné vrstvy
ACO 11, tl. 40 mm; zpevnění krajnic recyklátem tl. 100 mm; ošetření spár a instalace vodorovného dopravního
značení v plastu).
2. Podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) byla dne 02.06.2021 zdejším správním orgánem
stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v místě omezení obecného užívání silnice
III/21227 uzavírkou a na objízdné trase. Opatření obecné povahy č.j. MUCH 42928/2021 ve věci stanovení
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

přechodné úpravy provozu na silnici III/21227 umístěné na p.p.č. 239/1, k.ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb,
na p.p.č. 241/9, k.ú. Jindřichov u Tršnic, obec Cheb, na p.p.č. 245/20, k.ú. Tršnice, obec Cheb, na p.p.č. 227/1,
k.ú. Doubí u Třeběně, obec Třebeň, a na p.p.č. 365/1, k.ú. Třebeň, obec Třebeň; na silnici III/21217 umístěné
na p.p.č. 1040/2, k.ú. Františkovy Lázně, obec Františkovy Lázně, a na p.p.č.: 360/1 a 360/5, k.ú. Třebeň, obec
Třebeň; na silnici III/21226 umístěné na p.p.č. 242/2, k.ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb, a na p.p.č. 2356/3,
k.ú. Cheb, obec Cheb; na silnici II/606 umístěné na p.p.č.: 242/52 a 242/1, k.ú. Cheb, obec Cheb; na silnici
III/21228 umístěné na p.p.č. 136/2, k.ú. Tršnice, obec Cheb; a na silnici III/21229 umístěné na p.p.č. 227/1,
k.ú. Doubí u Třebeně, obec Třebeň, nabylo účinnosti dne 09.06.2021. Schéma stanovené přechodné úpravy
provozu je zobrazeno v příloze stanovení č.j. MUCH 42928/2021. Toto opatření bylo dne 16.06.2021 doplněno
stanovením přechodné úpravy provozu na silnici III/21310, na silnici III21231 a na silnici III/21217 vydaným
pod č.j. MUCH 48628/2021. Přechodná úprava provozu na silnici I/21 byla stanovena Krajským úřadem
Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, dne 03.06.2021 pod zn. KK/1466/DS/21.
Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu
a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky.
Žadatel vhodnými technickými prostředky zajistí bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí. Realizací uzavírky
nesmí být znemožněn průjezd vozidel ČEZ, zásah vozidel IZS a odvoz komunálního odpadu.
Zástupce realizační firmy v dostatečném časovém předstihu prokazatelně informuje vlastníky nemovitostí v dané
lokalitě o plánované uzavírce.
Zahájení a ukončení činnosti oznámíte bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského
kraje a Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a provozovateli osobní linkové dopravy, kterým je
společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. Bez splnění této podmínky nesmí být provoz na výše uvedených
pozemních komunikacích omezen.
Stavební práce budou realizovány s důrazem na efektivitu práce s ohledem na dodržení nutných technologických
postupů tak, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona
o pozemních komunikacích.
Po celou dobu omezení provozu na silnici III/21227 bude zajištěn bezpečný přístup pro pěší k okolním pozemkům
a objektům.
V místě uzavírky silnice III/21227 žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
svůj název, sídlo a další vhodné údaje související se stavební akcí (její název, objednatele, kontakt
na stavbyvedoucího apod.).
Toto rozhodnutí, nebo jeho kopie vč. přílohy, musí být v místě stavby na požádání předloženo kontrolním
orgánům k nahlédnutí.
Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Jakub Nohejl, tel.: 608 149 449.

Účastníci řízení
dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
: ALGON, a.s., IČ: 284 20 403, Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 47 023, Chebská 282,
356 01 Sokolov
: město Cheb (zastoupené odborem správy majetku), IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
: město Františkovy Lázně, IČ: 002 53 936, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně
: obec Třebeň, IČ: 005 72 705, Třebeň 31, 351 34 Skalná
dotčený správní úřad
: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Odůvodnění
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích a jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 správního řádu, obdržel
dne 31.05.2021 žádost společnosti ALGON, a.s., IČ: 284 20 403, Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, jako jediného
účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zastoupené pověřeným zaměstnancem: panem
Jakubem Nohejlem, nar.: 04.11.1989, o povolení omezení obecného užívání části silnice III/21227 umístěné
na p.p.č. 239/1, k.ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb, a na p.p.č.: 241/9 a 322, k.ú. Jindřichov u Tršnic, obec Cheb, úplnou
uzavírkou v km cca 0,170 – 1,500 v termínu od 01.07.2021 do 30.07.2021 a nařízení objížďky po silnici III/21227, po silnici
III/21217, po silnici I/21, po silnici II/214, po silnici II/606 a po silnici III/21226 přes Třebeň, Horní Ves, Aleje, Cheb
a Hradiště v obou směrech jízdy dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, z důvodu realizace díla „III/21227
Jindřichov“ (oprava povrchu silnice III. třídy č. 21227 v km 0,865 – 1,500 v úseku Hradiště – Jindřichov, a to odstranění
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živičného podkladu frézováním do tl. 40 mm včetně zametení podkladu; realizace živičného spojovacího postřiku;
pokládka výztužné sítě; pokládka ložné vrstvy ACL 16, tl. 40 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40 mm; zpevnění
krajnic recyklátem tl. 100 mm; ošetření spár a instalace vodorovného dopravního značení v plastu).
Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod – realizace stavby „III/21227 Jindřichov“ (oprava povrchu silnice
III/21227 v km 0,865 – 1,500 v úseku Hradiště – Jindřichov, a to odstranění živičného podkladu frézováním do tl. 40 mm
včetně zametení podkladu; realizace živičného spojovacího postřiku; pokládka výztužné sítě; pokládka ložné vrstvy ACL
16, tl. 40 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40 mm; zpevnění krajnic recyklátem tl. 100 mm; ošetření spár
a instalace vodorovného dopravního značení v plastu); grafickou přílohu se zákresem uzavřeného úseku silnice III/21227
a s návrhem objízdné trasy; údaje potřebné k identifikaci odpovědného pracovníka; a byla doložena souhlasem vlastníka
pozemní komunikace, která má být uzavřena (Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
jako majetkový správce silnice III/21227); souhlasem vlastníka pozemních komunikací, po kterých má být vedena objížďka
(Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jako majetkový správce silnice III/21227,
III/21217, II/214, II/606 a III/21226; Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako majetkový správce silnice I/21) a souhlasem
příslušného orgánu Policie České republiky. Doba trvání uzavírky byla v žádosti navržena v termínu od 01.07.2021
do 30.07.2021. Podáním žádosti bylo zahájeno správní řízení.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad žádost
o povolení uzavírky a nařízení objížďky projedná s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka (město Cheb, město Františkovy Lázně a obec Třebeň). Zdejší silniční správní úřad tímto vyzývá
příslušné obce (město Cheb, město Františkovy Lázně a obec Třebeň), k vydání stanoviska k žádosti společnosti
ALGON, a.s., IČ: 284 20 403, Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, a to v termínu do 14.06.2021.
S ohledem k výše uvedenému a vzhledem ke skutečnosti, že žádost společnosti ALGON, a.s. nebyla doložena všemi
potřebnými stanovisky, zdejší silniční správní úřad spolu s oznámením zahájení řízení ve věci povolení omezení obecného
užívání části silnice III/21227 umístěné na p.p.č. 239/1, k.ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb, a na p.p.č.: 241/9 a 322,
k.ú. Jindřichov u Tršnic, obec Cheb, úplnou uzavírkou v km provozního staničení cca 0,170 – 1,500 (v úseku od vjezdu
do areálu společnosti BETON Hradiště s.r.o. po křižovatku nad autobusovou točnou v Jindřichově) a nařízení objížďky
po silnici III/21227, po silnici III/21217, po silnici I/21, po silnici II/214, po silnici II/606 a po silnici III/21226 přes Třebeň,
Horní Ves, Aleje, Cheb a Hradiště v obou směrech jízdy, požádal příslušné obce (město Cheb, město Františkovy Lázně
a obec Třebeň), na jejichž zastavěném území má být nařízena objížďka, o vydání stanoviska k předmětné žádosti, a to
v termínu do 14.06.2021.
V průběhu řízení nebyly silničnímu správnímu úřadu doručeny žádné oprávněné námitky ani připomínky.
Kladné stanovisko města Cheb obdržel zdejší silniční správní úřad dne 04.06.2021, kladné stanovisko obce Třebeň
(doplněné o podnět na doplnění navrženého dopravního opatření spočívající v: umístění přenosných dopravních značek
IS 11c „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ na silnici III/21310 a na silnici III/21231 v místě před křižovatkou se silnicí
III/21217 ve směru jízdy do obce a umístění přenosných dopravních značek IP 22 doplněných o text „SILNICE III/21227
SMĚR HRADIŠTĚ UZAVŘENA“ na silnici III/21310 a na silnici III/21231 v místě před křižovatkou se silnicí III/21217
a na silnici III/21217 v místě před křižovatkou se silnicí III/21227 ve směru jízdy do obce) dne 07.06.2021.
Stanovisko města Františkovy Lázně (obce, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka) zdejší silniční správní
úřad ve stanovené lhůtě neobdržel. Tímto zdejší silniční správní úřad považuje žádost za projednanou v souladu
s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.
Dne 16.06.2021 vydal zdejší silniční správní úřad toto rozhodnutí, přičemž byl veden následujícími správními úvahami
a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto:
Žádost obsahovala veškeré náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích (dále jen „vyhláška“) a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí. Žádost byla doložena
souhlasem vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena (Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace, jako majetkový správce silnice III/21227); souhlasem vlastníka pozemních komunikací,
po kterých má být vedena objížďka (Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jako
majetkový správce silnice III/21217, silnice II/214, silnice II/606 a silnice III/21226 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako
majetkový správce silnice I/21); souhlasem příslušného orgánu Policie České republiky a byla projednána v souladu
s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích obcemi, na jejichž zastavěném území má být nařízena
objížďka (město Cheb, město Františkovy Lázně a obec Třebeň).
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39 odst. 5 vyhlášky. K přemístění
zastávek linkové dopravy nedochází, proto tuto skutečnost rozhodnutí neobsahuje. Přechodná úprava provozu
na pozemních komunikacích byla stanovena Městským úřadem Cheb, odborem stavebním a životního prostředí (opatření
obecné povahy č.j. MUCH 42928/2021 ze dne 02.06.2021 a stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUCH 48628/2021
ze dne 16.06.2021) a Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství (stanovení zn.
KK/1466/DS/21 ze dne 03.06.2021).
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Odpovědnou osobou za organizování a zabezpečení akce byl určen žadatelem navrhovaný pan Jakub Nohejl.
Zdejší silniční správní úřad neshledal právní důvod pro nevyhovění žádosti a na základě právě uvedeného rozhodl tak,
jak je ve výrocích rozhodnutí uvedeno.
K žádosti byla doložena stanoviska:
- DI Policie ČR KŘP KK, č.j.: KRPK-67464ČJ-2020-190206 ze dne 26.05.2021 – souhlas
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace ze dne 27.05.2021 – souhlas
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 27.05.2021 – souhlas
- město Cheb (zastoupené odborem správy majetku) pod č.j. MUCH 44679/2020 ze dne 04.06.2021 – souhlas
- obec Třebeň pod č.j. OTR 188/2021 ze dne 07.06.2020 – souhlas
- Ředitelství silnic a dálnic ČR pod č.j. RSD-274242/2021-11 ze dne 07.06.2021 – souhlas
- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici I/21 č.j. KK/1466/DS/21 ze dne 03.06.2021

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat dle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení,
kdy prvním dnem lhůty je den následující po oznámení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím podání učiněným u MěÚ Cheb, odboru SŽP. Odvolání se podává
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
V souladu s ustanovením § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá, dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, odkladný účinek.

Ing. Jaroslav Šinka v.r.
vedoucí odboru
stavebního a životního prostředí

Příloha
zákres uzavřeného úseku silnice III/21227 a objízdné trasy
obdrží včetně přílohy účastníci řízení
dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
: ALGON, a.s., IČ: 284 20 403, Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5; ID datové schránky: j7hccvi
dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 47 023, Chebská 282,
356 01 Sokolov; ID datové schránky: 2kdkk64
: město Cheb (zastoupené odborem správy majetku), IČ: 002 53 979, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle; ID datové schránky: zjq4rhz
: město Františkovy Lázně, IČ: 002 53 936, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně; ID datové schránky: 4sqbzzr
: obec Třebeň, IČ: 005 72 705, Třebeň 31, 351 34 Skalná; ID datové schránky: ntaamiy
dotčený správní úřad
: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary; ID
datové schránky:siqbxt2
Na vědomí
: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary;
ID datové schránky: 7eumahf
: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajské ředitelství, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary; ID datové schránky:
xknaa7s
: Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary; ID datové schránky: bv7cyfz
: DI Policie ČR-KŘP KK, Valdštejnova 4, 350 02 Cheb; ID datové schránky: upshp5u
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