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ROZHODNUTÍ Č.j. 8747/2021/MUK-4

Městský úřad Kraslice
odbor územního plánování, stavebního úřadu
památkové péče, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice

a

Tel.: 352370430, e-mail: muller@meu.kraslice.cz, DS: riebz3t

Spisová značka: 8747/2021/MUK
Číslo jednací: 8747/2021/MUK-4
Vyřizuje/linka: Müller Petr/430
Kraslice dne 14. července 2021

ROZHODNUTÍ
o uzavírce komunikace
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové
péče jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, IČ 480 35 599,
se sídlem na adrese Ejpovice, ul. Zemská čp. 259 – zastoupená osobou TROJAN David nar.
6.6.1978, bytem Karlovy Vary, Podlesí čp. 58, ze dne 14.7.2021,
dle § 24 odst. 2 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
povoluje
uzavírku silnice III. třídy č. 2183, v km 3.600 až 7.600, v Kraslicích, v úseku část Liboc
až po křižovatku silnici III/2183 a III/21030, z důvodů provedení stavby : „ Oprava
povrchu silnice III/2181 “, za dodržení těchto podmínek :
1.

Termín :
od 7.00 hod. dne 26.7.2021 do 18.00 hod. dne 31.8.2021
Objížďka:
je vedena po silnici II/218 a III/21030
Druh uzavírky: úplná s vyloučením veškerého provozu ( mimo vozidel IZS )
Délka uzavírky: cca 3000 m
Délka objížďky: cca 12 km
Důvod uzavírky: oprava povrchu komunikace
Odpovědná osoba: TROJAN David nar. 6.6.1978, bytem Karlovy Vary, Podlesí čp. 58
- tel.č. 725 562 157.
1. Označení uzavírky a objízdné trasy dopravním značením zabezpečí žadatel, tj.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, IČ 480
35 599 tak, jak bylo stanoveno Městským úřadem Kraslice, odborem územního
plánování, stavebního úřadu a památkové péče v opatření obecné povahy vedeném
pod Č.j. 8746/2021/MUK-3, ze dne 14.7.2021, které bylo stanoveno po souhlasném
vyjádření Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
vedené pod Čj. KRPK-51092/ČJ-2021-190906, ze dne 28.6.2021 a také tak, jak
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bylo stanoveno Městským úřadem Cheb, odborem stavebním a životního prostředí
v opatření obecné povahy vedeném pod Č.j. MUCH 53482/2021, ze dne 1.7.2021,
které bylo stanoveno po souhlasném vyjádření Policie České Republiky, Krajské
ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené pod Čj. KRPK-51092/ČJ-2021190906, ze dne 28.6.2021.
Žadatel zabezpečí vhodným způsobem včasnou informovanost obyvatel bydlících
v dané lokalitě, včetně chatařů a místních zemědělců a to v dostatečném časovém
předstihu před skutečným zahájením prací a provedení uzavírky.
Do prostoru uzavírky bude v naléhavém případě, bude-li to stavebně možné,
umožněn vjezd vozidlům IZS, nebo jim bude poskytnuta řádná součinnost.
Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky.
Na začátku a konci uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení
a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby na jejichž žádost byla uzavírka
povolena.
Práce budou probíhat dle předloženého harmonogramu prací.
Žadatel zabezpečí bezproblémový svoz odpadu z uzavřené části silnice.
Žadatel zabezpečí nebo umožní vjezd do uzavřené části silnice zásobování a příjezdu
účastníků letního tábora, který se nachází v uzavřeném úseku silnice III/2183 za
částí Liboc.

ODŮVODNĚNÍ
Na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD, IČ 480 35 599, se sídlem na adrese Ejpovice, ul. Zemská čp. 259 –
zastoupená osobou TROJAN David nar. 6.6.1978, bytem Karlovy Vary, Podlesí čp. 58, ze
dne 14.7.2021, souhlasu majetkového správce silnice III třídy č. 2183, Krajské správy a
údržby silnic Karlovarského kraje, uvedeného ve smlouvě o dílo pod Č.j 365/ODO/2021 a
souhlasu Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, vedené
pod Čj. KRPK-51092/ČJ-2021-190906, ze dne 28.6.2021, byla povolena uzavírka silnice
III. třídy č. 2183, km 3.600 až 7.600, v Kraslicích, v úseku část Liboc až po křižovatku silnici
III/2183 a III/21030, z důvodů provedení opravy povrchu silnice III/2181, v termínu od 7.00
hod. dne 26.7.2021 do 18.00 hod. dne 31.8.2021.
Silniční správní úřad projednal celou věc s obcí, na jejímž zastavěném území má být
povolena objízdná trasa, v tomto případě se jednalo o Město Kraslice a Luby, kdy uvedená
města s vedenou objízdnou trasou souhlasí.
Silniční správní úřad celou věc také projednal se společností Autobusy Karlovy Vary,
kdy tato s uzavírkou souhlasí, jelikož v daném území neprovozuje žádnou autobusovou linku.
Protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, bylo vydáno
toto povolení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech,
prostřednictvím odboru odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče
Městského úřadu Kraslice.
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Podle § 24 odst. 4 z.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Petr Muller
pracovník odboru územního
plánování, stavebního úřadu
a památkové péče
otisk úředního razítka

DORUČÍ SE :
Účastníci řízení :
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, IČ 480 35 599,
se sídlem na adrese Ejpovice, ul. Zemská čp. 259 – zastoupená osobou TROJAN David nar.
6.6.1978, bytem Karlovy Vary, Podlesí čp. 58
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. p.o., IČ 70947023, se sídlem
Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282
Dotčený orgán státní správy :
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor
Sokolov, dopravní inspektorát-komunikace, Sokolov
Na vědomí:
Policie ČR OOP Kraslice
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Sokolov, ul. Petra Chelčického 1560
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., se sídlem na adrese Karlovy
Vary, ul. Závodní čp. 390
Autobusy Karlovy Vary a.s., se sídlem na adrese Karlovy Vary, ul. Sportovní čp. 4
Město Kraslice, se sídlem na adrese Kraslice, nám. 28. října čp. 1438
Město Luby, se sídlem na adrese Luby, Náměstí 5. května čp. 164
Městský úřad Cheb, Odbor stavební a životního prostředí, se sídlem na adrese Cheb, náměstí
Krále Jiřího z Poděbrad čp. 1

