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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), rozhodl dne 12. 8. 2021ve věci žádosti o vydání povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace, kterou dne 2. 8. 2021podal(a):
Jan Hauzr s.r.o., IČO: 05098696, U Koupaliště 1212, Chodov, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
takto: dle § 24 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s předchozím
souhlasem Policie ČR Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, Jednoty 1773, 356 01
Sokolov a souhlasu vlastníka komunikace

p o v o l u j e
I)
II)

Částečnou uzavírku silnice II/210 – mostu ev. č. 230-026b, v katastrálním území Boučí a obci Dolní
Nivy podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zvláštní užívání silnice II/210 - mostu ev. č. 230-026b, v katastrálním území Boučí a obci Dolní
Nivy podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů pro
provádění stavebních prací – oprava říms a osazení zábradelního svodidla na mostě ev. č. 230-026b,

vše v termínu od 23. 8. 2021 nejdéle do 14. 11. 2021.
Pro realizaci zvláštního užívání se stanoví tyto podmínky:
1. Zemní práce na komunikaci budou probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu a
chodců. Pro bezpečný průjezd vozidel zůstane zachována šíře vozovky min. 3,25 m.
2. Pracovní místo bude řádně ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dle platných norem.
Pracovní stroje a vozidla budou stát v záboru za dopravním zařízením.
3. Za údržbu a čištění přilehlých komunikací a kanalizačních vpustí, jejichž znečištění vznikne v souvislosti
či v důsledku prováděných prací, odpovídá žadatel.
4. Přechodná úprava provozu po dobu provádění prací byla stanovena opatřením obecné povahy pod č.j.
MUSO/78578/2021/OD/LULA ze dne 5. 8. 2021 – schéma, které předem odsouhlasila Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Karlovarského kraje, DI Sokolov pod č.j. KRPK-59608/ČJ-2021-190906 ze dne 30. 7.
2021 a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení dle
stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po dobu uzavírky. Za snížené viditelnosti
bude pracovní místo označeno výstražnými světly oranžové nebo žluté barvy.
5. Žadatel předá uklizenou komunikaci a dotčený silniční pozemek správci komunikace.
6. Za průběh zvláštního užívání komunikace zodpovídá p. Jan Hauzr, tel. 720 194 351.

Účastník řízení:
Jan Hauzr s.r.o., U Koupaliště 1212, Chodov, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 356 01

Odůvodnění:
Dne 02.08.2021 podal(a) Jan Hauzr s.r.o., IČO: 05098696, U Koupaliště 1212, Chodov, 357 35 Chodov u
Karlových Var 1 žádost o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a uzavírky. Žádost byla předepsaným
způsobem doložena.
Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 25 zákona o
pozemních komunikacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné námitky a
stanoviska. Zjistil, že povolením zvláštního užívání pozemní komunikace nejsou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Námitky nebyly vzneseny.
Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem
uvedeným ve výroku.
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského
kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Sokolov, Odboru dopravy. Odvolání musí mít náležitosti stanovené v
§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy.

„otisk úředního razítka“

Bc. Petra Ježková
Oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 500 Kč byl
zaplacen dne 2. 8. 2021, doklad č. PK012101501.
Rozdělovník:
Účastník řízení:
Jan Hauzr s.r.o., U Koupaliště 1212, Chodov, 357 35 Chodov u Karlových Var 1
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 356 01

