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Cheb 24.08.2021

žadatel:
Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupen na základě plné moci:
Ing. Zdeňkem Rozsypálkem, nar.: 17.01.1965, 1. Máje 590/1, 353 01 Mariánské Lázně

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a
ustanovení § 24 odst. 3 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) a 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 právnické osoby Metrostav
a.s., IČ: 000 14 915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zastoupené na základě plné moci Ing. Zdeňkem Rozsypálkem,
nar.: 17.01.1965, 1. Máje 590/1, 353 01 Mariánské Lázně, a to jako jediného účastníka řízení dle ustanovení § 27
odst. 1 písm. a) správního řádu, ve věci povolení omezení obecného užívání části silnice II/213 umístěné na
p.p.č. 355/1, k.ú. Otov u Hazlova, obec Hazlov a p.p.č. 1149/1, p.p.č. 1149/3, k.ú. a obec Vojtanov úplnou uzavírkou
provozu a objížďkou ve smyslu stanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích, rozhodnutím dle § 67 správního řádu
takto:
I.
povoluje
dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích omezení obecného užívání části silnice II/213 umístěné na
p.p.č. 355/1, k.ú. Otov u Hazlova, obec Hazlov a p.p.č. 1149/1, p.p.č. 1149/3, k.ú. a obec Vojtanov, úplnou uzavírkou
provozu v úseku mezi křížením silnice II/213 a dráhy v k.ú. Otov u Hazlova a křižovatkou silnice II/213 s pozemní
komunikací na p.p.č. 1142/1, k.ú. a obec Vojtanov procházející Předním Vojtanovem a dále navazující na silnici
III/02114 v k.ú. Mýtinka u Poustky.
termín uzavírky: od 01.09.2021 do 01.12.2021,
důvod uzavírky: realizace prací na opravě silnice II/213.
II.
V návaznosti na uzavírku uvedenou ve výroku I. tohoto rozhodnutí nařizuje objížďku, se stanovenou objízdnou trasou
(značenou): po silnici I/21 a I/64 - dle přiložené grafické situace, která jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
Stanovené podmínky:
1. Úplná uzavírka provozu na části silnice II/213 umístěné na p.p.č. 355/1, k.ú. Otov u Hazlova, obec Hazlov a
p.p.č. 1149/1, p.p.č. 1149/3, k.ú. a obec Vojtanov, v úseku mezi křížením silnice II/213 a dráhy v k.ú. Otov u
Hazlova a křižovatkou silnice II/213 s pozemní komunikací na p.p.č. 1142/1, k.ú. a obec Vojtanov procházející
Předním Vojtanovem a dále navazující na silnici III/02114 v k.ú. Mýtinka u Poustky se povoluje z důvodu
realizace prací na opravě silnice II/213, v termínu od 01.09.2021 do 01.12.2021.
2. V případě krátkodobého omezení provozu v místě vyústění místní komunikace na silnici II/213 v obci Vojtanov
realizovaného výhradně za účelem pokládky obrusné vrstvy v rámci konečné úpravy povrchu vozovky bude
provoz řízen pokyny náležitě poučených zaměstnanců žadatele oprávněných k zastavování vozidel a náležitě
označených dle § 20 vyhl. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

znění pozdějších předpisů. Realizací tohoto krátkodobého omezení provozu nesmí dojít k omezení možnosti
průjezdu autobusové linky.
Přechodná úprava provozu po dobu trvání uzavírky a objížďky byla stanovena přípisem KÚ Karlovarského kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j.: KK/2208/DS/21 ze dne 06.08.2021, MěÚ Aš, odborem dopravy a
silničního hospodářství opatřením obecné povahy č.j.: MUAS/26934/2021/ODSH ze dne 10.08.2021 a MěÚ
Cheb, odborem stavebním a životního prostředí opatřením obecné povahy č.j.: MUCH 64202/2021 ze dne
12.08.2021.
Žadatel zajistí vlastním nákladem označení a zabezpečení uzavírky v souladu s výše uvedenými stanoveními
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky a
objížďky.
Žadatel vhodnými technickými prostředky zajistí bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí.
Žadatel bez zbytečného prodlení oznámí zahájení a ukončení činnosti Hasičskému záchrannému sboru
Karlovarského kraje a Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje. Bez splnění této podmínky nesmí
být provoz na silnici II/213 omezen.
Práce budou žadatelem 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.
Toto rozhodnutí nebo jeho kopie vč. přílohy a stanovení přechodné úpravy provozu, musí být v místě uzavírky
na požádání předloženo kontrolním orgánům k nahlédnutí.
Žadatel v dostatečném časovém předstihu prokazatelně informuje vlastníky a uživatele nemovitostí v předmětné
lokalitě o plánované uzavírce.
Pracovník zodpovědný za organizování a zabezpečení akce: Ing. Zdeněk Rozsypálek, nar.: 17.01.1965,
1. Máje 590/1, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 724 170 015.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá, dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
Účastníci řízení:
- Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zastoupena na základě plné moci Ing.
Zdeňkem Rozsypálkem, nar.: 17.01.1965, 1. Máje 590/1, 353 01 Mariánské Lázně - dle ustanovení § 27 odst. 1
písm. a) správního řádu,
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 47 023, Chebská 282,
356 01 Sokolov – dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle - dle ustanovení § 27
odst. 2 správního řádu,
- Správa železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město - dle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu,
- Obec Vojtanov, IČ: 005 72 721, Horní Vojtanov 40, 351 34 Vojtanov - dle ustanovení § 27 odst. 2 správního
řádu,
- Obec Hazlov, IČ: 002 53 952, Hazlov 31, 351 32 Hazlov - dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu,
- Město Františkovy Lázně, IČ: 002 53 936, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně - dle ustanovení § 27
odst. 2 správního řádu

Odůvodnění
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a
ustanovení § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích a věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11
správního řádu, obdržel dne 09.08.2021 žádost právnické osoby Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 zastoupené na základě plné moci Ing. Zdeňkem Rozsypálkem, nar.: 17.01.1965, 1. Máje 590/1, 353 01
Mariánské Lázně, o povolení omezení obecného užívání části silnice II/213 umístěné na p.p.č. 355/1, k.ú. Otov u
Hazlova, obec Hazlov a p.p.č. 1149/1, p.p.č. 1149/3, k.ú. a obec Vojtanov úplnou uzavírkou provozu a objížďkou,
z důvodu realizace prací na opravě silnice II/213, v termínu od 01.09.2021 do 01.12.2021.
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Přestože předložená žádost obsahovala souhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR č.j.: KRPK-60207-2/ČJ2021-1900DP ze dne 29.07.2021, požádal silniční správní úřad o opětovné vyjádření jehož předmětem byla změna
plánované a s příslušným orgánem Policie ČR původně projednané uzavírky, spočívající ve zkrácení uzavřeného úseku
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silnice II/213, kdy oproti původně plánované uzavírce silnice II/213 od křižovatky se silnicí I/21 bude silnice II/213
uzavřena až od křižovatky s pozemní komunikací na p.p.č. 1142/1, k.ú. a obec Vojtanov procházející Předním
Vojtanovem a dále navazující na silnici III/02114 v k.ú. Mýtinka u Poustky za účelem zachování dopravní obslužnosti a
možnosti průjezdu autobusové linky, kdy v této souvislosti rovněž dojde k posunu dopravního značení označujícího
počátek uzavírky až za právě uvedenou křižovatku. Dne 12.08.2021 vyslovil příslušný orgán Policie ČR souhlas s výše
uvedenou změnou uzavírky silnice II/213 spočívající ve zkrácení uzavřeného úseku s tím související změnou přechodné
úpravy provozu.
Dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích žádost o povolení omezení obecného užívání
pozemní komunikace uzavírkou silniční správní úřad projedná s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena
a pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) s obcí, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. c)
s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad přípisem č.j.: MUCH 64752/2021 ze dne 11.08.2021 oznámil
účastníkům zahájení řízení a vyzval je, aby se ve lhůtě do pěti pracovních dnů ode dne doručení oznámení k žádosti o
povolení uzavírky a nařízení objížďky vyjádřili. Účastníci řízení se k oznámení o zahájení správního řízení písemně
nevyjádřili a svého práva účastníka řízení ve stanovené lhůtě nevyužili. Silniční správní úřad tak pokládá žádost o
povolení výše uvedené uzavírky a nařízení objížďky na pozemních komunikacích za projednanou v souladu
s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zákona o pozemních komunikacích. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem,
neshledal silniční správní úřad právní důvod pro nevyhovění žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
K žádosti byla doložena stanoviska:
- Policie ČR KŘP KK, č.j.: KRPK-60207-2/ČJ-2021-1900DP ze dne 29.07.2021 a 12.08.2021– souhlas

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné dle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15-ti 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 učiněného u MěÚ Cheb, odboru stavebního a
životního prostředí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního a
životního prostředí
v z. Ing. Radek Sobotka v.r.
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Obdrží
účastníci řízení:
- Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zastoupena na základě plné moci Ing.
Zdeňkem Rozsypálkem, nar.: 17.01.1965, 1. Máje 590/1, 353 01 Mariánské Lázně - dle ustanovení § 27 odst. 1
písm. a) správního řádu,
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 47 023, Chebská 282,
356 01 Sokolov – dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle - dle ustanovení § 27
odst. 2 správního řádu,
- Správa železnic, státní organizace, IČ: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město - dle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu,
- Obec Vojtanov, IČ: 005 72 721, Horní Vojtanov 40, 351 34 Vojtanov - dle ustanovení § 27 odst. 2 správního
řádu,
- Obec Hazlov, IČ: 002 53 952, Hazlov 31, 351 32 Hazlov - dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu,
- Město Františkovy Lázně, IČ: 002 53 936, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně - dle ustanovení § 27
odst. 2 správního řádu
na vědomí:
- Policie ČR KŘP KK
- Městský úřad Aš, silniční správní úřad
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
- Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
- Krajský úřad Karlovarského kraje, ODSH – dopravní úřad, silniční správní úřad
příloha:
-

grafická situace
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