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Karlovy Vary, dne 19.8.2021

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, Rakovník II
269 01 Rakovník 1

spisový znak: 280.8
skartační znak: S/5

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, jako silniční správní úřad ve smyslu ust. § 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 16.8.2021 žádost právnické osoby: Froněk, spol. s r.o., IČ 47534630, Zátiší 2488,
Rakovník II, 269 01

Rakovník 1, o povolení částečné a úplné uzavírky provozu na silnici II/193. Dnem

doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení podle § 24 zákona o pozemních komunikacích ve věci:
povolení úplné uzavírky provozu na silnici III/1934 v obci Pšov (viz přílohy tohoto oznámení)
v termínu od 6.9.2021 do 19.9.2021.
Pro stavbu: „III/1934 Pšov – sil. č. II/193“.
Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky
silnic II/193 a III/1934 směr Žlutice dále na křižovatku silnic II/193 a silnice II/205, dále na křižovatku silnic II/205
a silnice III/20519 směr obec Kobylé a na křižovatku silnic II/20519 a silnice III/1934 v obci Pšov zpět.
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád (dále jen „správní řád“)

oznamuje
všem známým účastníkům řízení,
zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno podle § 24 zákon o
pozemních komunikacích. Ústní jednání se nenařizuje, neboť povaha věci to nevyžaduje.
Vzhledem k tomu, že jsme vázáni na dodržení lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, žádáme
případné o zaslání stanoviska do 5 dnů od doručení tohoto oznámení.
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Máte právo dát se zastupovat zmocněncem, vyjádřit své stanovisko, nahlížet do spisu. Do podkladů řízení je
možno nahlédnout na odboru dopravy zdejšího magistrátu (budova Magistrátu Karlovy Vary I, Moskevská 21,
kancelář č.144) v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod., a mimo úřední dny
po předchozí telefonické domluvě (353118133).
.
Počet listů/stran: 1/2

Počet příloh: 3 x situační plánek opatřený ověřením

Zpracoval:
Bc. Martin Schmid, oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
Mgr. Lenka Kůsová
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:
Toto povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Obdrží:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Froněk, spol. s r.o., IDDS: xjw69sn, zastoupený na základě plné moci firmou ADSUM spol. s r.o., IČ45144991,
Havlíčkova 9923, 273 51 Unhošť,
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
Obec Pšov, IDDS: spsb3ti
Město Žlutice, IDDS: q9xbwud
Na vědomí:
Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Sokolovská 108 A, 360 05 Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství

