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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A ÚPLNÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACE 

 

  

Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o uzavírku komunikace 
podle § 24 a  zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních 
komunikacích, kterou dne 26.8.2015 podala společnost 

AZ SANACE a.s., IČO 25033514, Pražská 53, 400 01  Ústí nad Labem 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu 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) 

úplnou uzavírku  komunikace III/21235 km cca 4,656-4,731, pozemku p.č. 317 v katastrálním 
území a obci Dasnice 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 platných 
předpisů  

a nařizuje objízdnou trasu následovně:   

Dasnise – III/21235 - Dasnická křižovatka – III/21217 Chlum Svaté Maří a zpět (ul. Hornická-Školní-
Vítězslava Nezvala) 

II) 

zvláštní užívání komunikace III/21235, km cca 4,656-4,731, pozemku p..č. 317 v katastrálním 
území a obci Dasnice 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 zajištění stavebních prací nad rámec běžné údržby komunikací dle 
předchozího povolení Městského úřadu Sokolov, odboru výstavby a územního plánování čj. 
57899/2015/OSÚP/KAZI ze dne 1.7.2015 

  
   Silnice III/21235 - sanace svahu a oprava vozovky, Dasnice 

Dasnice -  Chlum Svaté Maří 
 

(dále jen "zvláštní užívání komunikace") v ulici  v době od 1.9.2015 do 31.10. 2015  v tomto rozsahu: 
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Pro zvláštní užívání komunikace se stanoví tyto podmínky: 

 
1. Před zahájením prací zhotovitel vyrozumí správního inspektora Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje p. Bc. Chramostu, tel. 724 178 787 o předání staveniště. 
2. Zemní práce na komunikaci budou probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního 

provozu, za úplné uzavírky komunikace (průjezd zachován pro majitele RD, složky IZS v případě 
mimořádné události a vozidla stavby).. 

3. Obyvatelé dotčených nemovitostí budou rovněž informováni letákem do schránky o plánované 
akci, aby počítali s uvedeným rozsahem stavebních prací. Přístup, popř. příjezd k nemovitostem 
zůstane zachován. 

4. Pracovní místo bude řádně ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
5. Za údržbu a čistění přilehlých komunikací a kanalizačních vpustí, jejichž znečistění vznikne v 

souvislosti či v důsledku prováděných prací, odpovídá žadatel. 
6. Přechodná úprava provozu po dobu provádění  prací se stanovuje na základě předchozího 

vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje , DI Sokolov, čj. KRPK- 
73 039/čj-2015-190906 ze dne 25.8.2015. Za snížené viditelnosti bude pracovní místo řádně 
označeno výstražnými světly typu 1 – oranžové nebo žluté barvy.  

7. Žadatel předá uklizenou komunikaci včetně dotčených ploch správci komunikace – Krajské 
správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov na základě smlouvy o dílo č. 
487/ODO/2015 ze dne 27.8.2015 ve lhůtě do 31.10.2015. 

8. Ukončení prací bude nahlášeno na shora uvedenou elektronickou adresu.  
9. Za průběh zvláštního užívání komunikace zodpovídá stavbyvedoucí p. Jan Rohan, tel. 

724 119 782.  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01  Ústí nad Labem 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282,   
356 01  Sokolov 
Obec Dasnice, Dasnice 42, 357 09  Dasnice 
Obec Chlum Svaté Maří, Nám.J.W.Goetheho 26,  Chlum Svaté Maří, 357 09 Habartov 

 

Odůvodnění: 

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 26.8.2015 žádost o úplnou uzavírku podle § 
24 a zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích. 

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 24 a § 25 odst. 1 a 2 
zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání 
komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné 
podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace a 
příslušného orgánu Policie České republiky (v případě, že zvláštní užívání komunikace může ovlivnit 
bezpečnost a plynulost silničního provozu). 

Vzhledem ke skutečnosti, že je silničnímu správnímu úřadu uvedený úsek komunikace III/21235 
dostatečně znám, v návaznosti na ustanovení § 71 správního řádu, rozhodl v tomto řízení 
bezodkladně a zvláštní užívání na provádění stavebních prací v rámci akce „Silnice III/21235 – 
sanace svahu a oprava vozovky, Dasnice“ povolil tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): 
 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
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Stanoviska sdělili: 

- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, DI Sokolov – čj. KRPK-73 039/čj-2015-190906 
ze dne 25.8.2015 

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov – souhlas s provedením prací 
ze dne 27.8.2015 a smlouva o dílo č. 487/ODO/2015  ze dne  27.8.2015.  

- Obec Dasnice – souhlas s uzavírkou ze dne 26.8.2015 

- Obec Chlum Svaté Maří – souhlas ze dne 26.8.2015 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Karlovarského kraje, odboru dopravy, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, podáním u zdejšího 
úřadu. 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní 
delikt podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby a fyzické 
osoby podnikající s možností sankce až do výše 500.000,- Kč. 
  
 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
  
Karel Merxbauer v. r.  
silniční hospodářství 
  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dle položky č. 36 písm. a) ve 
výši 500 Kč byl poukázán převodem na účet města Sokolov č. 16-521391/0100, VS 421361 
(doprava). 
  
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. AZ SANACE a.s., IDDS: fxcczsu 
2. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64 
3. Obec Dasnice, IDDS: 4b8b7w8 
4. Obec Chlum Svaté Maří, IDDS: wk5akze 
  
dotčené správní úřady 
5. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova č.p. 1929, 356 01   
    Sokolov 1 
6. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace, IDDS:  
    upshp5u 
7. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s 
  
ostatní 
8. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 7eumahf 
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