Městský úřad Mariánské Lázně
Odbor dopravy a vnitřních věcí
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 354 922 111
fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061, ISDS: bprbqms

Číslo jednací:

DOP/21/4445-4/OK

Vyřizuje:

Konfrštová Olga – úředně oprávněná osoba
tel. 354 922 329
olga.konfrstova@muml.cz
2021-08-09

Mariánské Lázně:

BITUNOVA spol. s r.o.,
Havlíčkova č.p. 4923
586 01 Jihlava
IČ: 494 33 601

Rozhodnutí
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
podle § 10,11 správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn, projednal žádost ze dne 28.7.2021 právnické
osoby společnosti: BITUNOVA spol. s.r.o., IČ: 494 33 601, Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava v zastoupení na
základě plné moci právnické osoby společnosti: SAFEROAD s.r.o., IČ: 252 29 761, Plzeňská 666, 330 21 Líně
o povolení částečné uzavírky a uzavírky silnice II/210 v úseku Heřmanov – na hranici kraje v km od 9,400 – 13,100,
včetně objízdných tras, z důvodu pokládky mikrokoberce, s majetkovým správcem silnice Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje p.o., Sokolov, Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Plzeň,
dotčenými orgán státní správy Krajského ředitelství Karlovarského kraje, dopravní inspektorát Cheb a dopravní
inspektorát Plzeň – venkov, Krajským úřadem Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství a MěÚ Nýřany, odborem dopravy.
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí, silniční správní úřad, podle § 24 odst. 1 a 2 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a § 149 správního řádu
povoluje

částečnou uzavírku a uzavírky silnice II/210 a stanovení objízdných tras po silnici III/2105, III/20161
za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
1. Podkladem pro toto rozhodnutí je předložená situace s dopravním značením a objízdnou trasou
odsouhlasená KŘ Policií ČR, dopravní inspektorát Cheb ze dne: 22.7. 2021 pod č.j.: KRPK-58337/ČJ2021-190206, stanovená veřejnou vyhláškou - opatřením obecné povahy přechodné úpravy dopravního
značení MěÚ Mariánské Lázně, odborem dopravy a vnitřních věcí č.j.: DOP/21/4446-2/OK ze dne
5.8.2021.
2. Podkladem pro toto rozhodnutí je předložená situace s dopravním značením a objízdnou trasou
odsouhlasená KŘ Policií ČR, dopravní inspektorát Plzeň – venkov ze dne: 23.7.2021 pod č.j.: KRPK89565-3/ČJ-2021-190206, stanovená přechodnou úpravou dopravního značení MěÚ Nýřany, odborem
dopravy č.j.: OD/-Fik/25716/2021-1 ze dne 30.7.2021.
3. Termín: uzavírka úplná – 11.8.2021 – 22.8.2021
uzavírka částečná – 23.8.2021 – 5.9.2021.
4. Důvod uzavírky: pokládka mikrokoberce.
5. Objízdná trasa: II/210 Heřmanov - III/2105 – Staré Sedlo – Křivce – III/20161 – Úterý – bez rozlišení.
6. Linková osobní doprava nebude omezena.
7. Zajistit předepsané dopravní značení a osoby, které budou dohlížet nad dodržováním uzavírky.
8. Odpovědná osoba: Ing. Miroslav Trejdal, BITUNOVA s.r.o., Jihlava, tel: 602248 513.
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Odůvodnění
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí, silniční správní úřad, obdržel dne 28.7.2021
právnické osoby společnosti: BITUNOVA spol. s.r.o., IČ: 494 33 601, Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava
v zastoupení na základě plné moci právnické osoby společnosti: SAFEROAD s.r.o., IČ: 252 29 761, Plzeňská 666,
330 21 Líně o povolení částečné uzavírky a uzavírky silnice II/210 v úseku Heřmanov – na hranici kraje v km od
9,400 – 13,100, včetně objízdných tras, z důvodu pokládky mikrokoberce.
Dnem podání bylo řízení zahájeno. K žádosti bylo doloženo stanovisko obou majetkových správců komunikace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o., Sokolov ze dne 28.7.2021 a Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o., Plzeň ze dne 28.7.2021, dotčeného orgánu státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu KŘ Policie ČR, DI Cheb a Plzeň – venkov, dotčené orgány státní správy dopravní úřady, odbor
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 2.8.2021 a Krajského úřadu
Plzeňského kraje ze dne 29.7.2021. Dále bylo doloženo stanovení přechodné úpravy dopravního značení, dotčeného
úřadu, na jehož území je vedena objízdná trasa, MěÚ Nýřany, odboru dopravy.
Nikdo z dalších účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy nevznesl další připomínky k návrhu dopravního
opatření k uzavírce a objízdné trase, linková osobní doprava nebude uzavírkou dotčena, proto považuje správní
orgán stanoviska za souhlasná a z těchto důvodů vydal rozhodnutí o částečné a uzavírce s podmínkami, tak jak je
ve výrokové části uvedeno.

Poučení o odvolání
V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může
účastník správního řízení proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje
prostřednictvím Městského úřadu Mariánské Lázně, odboru dopravy a vnitřních věcí, ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Digitálně podepsal
Olga Konfrštová
Olga Konfrštová Datum: 2021.08.09
16:01:45 +02'00'
……………………………….

„otisk úředního razítka“

Olga Konfrštová
odbor dopravy a vnitřních věcí
silniční správní úřad
Doručí se:
Účastníci řízení – doporučeně na doručenku do vl. rukou, datovou schránkou:
BITUNOVA spol. s r.o., IČ: 494 33 601, Havlíčkova č.p. 4923, 586 01 Jihlava
v zastoupení
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., IČ: 252 29 761, Plzeňská 666, 330 21 Líně, ID: 6jj6p2u
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje , p.o., IČ: 70947023, ID: 2kdkk64
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., ID: qbep485
Dotčený orgán státní správy – doporučeně:
KŘ Policie ČR DI Cheb, pprap. Martin Volánek, Valdštejnova 2, 350 02 Cheb, ID: upshp5u
KŘ Policie ČR DI Plzeňs – venkov, por. Ing. Jaroslav Froněk, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň. ID: 5ixai69
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, (dopravní úřad), ID: siqbxt2
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, (dopravní úřad), ID: zzjbr3p
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, ID: xknaa7s
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, ID: 7eumahf
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