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ROZHODNUTÍ 
 

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí, jako orgán věcně a místně příslušný podle 
§ 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodl takto: 

v řízení o žádosti podané dne 21. 7. 2021 společností PB Agency,  s. r. o., Karlovarská 83, Plzeň,  IČ 05641039  

o povolení uzavírky a zvláštního užívání místní komunikace – vozovky a chodníku, který je součástí této místní 
komunikace, ul. Na Jíkalce před p. č. 9332/1 a 9332/2 v Plzni v termínu od 29. 7. 2021 do 20. 7. 2022 za účelem 
umístění zařízení staveniště a lešení z důvodu rekonstrukce bytového domu o rozsahu 48+57 m2, kdy dalším 

účastníkem správního řízení je vlastník komunikace Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, 
IČ 00075370, zastoupený Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací, se sídlem Klatovská 
třída 10 - 12, 301 26 Plzeň, IČ 40526551(dále jen „správce“) a obec, na jejímž zastavěném území má být 
povolena uzavírka: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ 00075370, zastoupena panem 

starostou městského obvodu Plzeň 3 Mgr. Davidem Procházkou (pro místní komunikace mimo  městskou 
památkovou rezervaci), se 

 

A) dle § 24 zákona o pozemních komunikacích po projednání se správcem místní komunikace - Správou 

veřejného statku města Plzně č. j.: SVSMP/15738/21/OMŘ ze dne 20. 7. 2021, po projednání s  dotčeným 
orgánem Odborem dopravy MMP č.j. 236590/21 ze dne 16. 7. 2021 a se souhlasem obce ze dne 22. 7. 2021 

 
 

p o v o l u j e  
 

uzavírka místní komunikace: 
x III. třídy č. C 9403 Na Jíkalce - úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní 

komunikace před p. č. 9332/1 a 9332/2 v Plzni 
v termínu:   29. 7. 2021 – 20. 7. 2022           

     

spočívající v umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužících k údržbě nebo opravám těchto 
komunikací – umístění lešení a zařízení staveniště z důvodu rekonstrukce bytového domu - dle přílohy  

za těchto podmínek:  

1. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemní 
komunikaci stanovenou Magistrátem města Plzně pod s. z. MMP/235409/21 č.j. MMP/236590/21 ze dne       

16. 7. 2021. 

2. Provádějící je povinen dodržovat harmonogram prací a stavbu zajistit kapacitně tak, aby termín uzavírky byl 
bezpodmínečně dodržen 

3. Změny v harmonogramu a předčasné ukončení uzavírky budou neprodleně sděleny zdejšímu správnímu 
orgánu. 
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4. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu informovanost majitelů firem a veřejnosti v  prostoru uzavírky 
s odsouhlaseným postupem prací výstavby a příslušnými dopravními opatřeními. 

5. Povolení pozbývá platnosti uplynutím doby, na níž se rozhodnutí vydává. 
6. Uzavírka musí být za snížené viditelnosti označena červeným světlem 24 V, musí být zabezp ečena 

hrazením.  

7. Žadatel je povinen zabezpečit vstupy do objektů, zajistit možnost zásobování a obsluhu sběrných odpadních 
nádob. V případě potřeby je povinen umožnit vjezd zdravotních a požárních vozidel. 

8. Zhotovitel označí svoji stavbu přehlednou tabulí (z každé strany záboru) s  vyznačením kdo stavbu 
provádí, o jaký druh prací – stavby se jedná, dobu trvání stavby, investora stavby, zodpovědnou 
osobu s omluvou veřejnosti za způsobené komplikace. 

 
Za plnění všech podmínek rozhodnutí o uzavírce, včasné provedení dopravně – bezpečnostního opatření, jeho 
udržování po dobu uzavírky a včasné odstranění, odpovídá za žadatele: p. Robert Sladký, telefon: 602383196. 

 
B) dle § 25 odst. 6 písm. c, bod 3 zákona o pozemních komunikacích, rozhodnutím podle ustanovení § 149 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), podmíněným 
závazným stanoviskem příslušného orgánu Policie České republiky, kterým je Policie České republiky, 
městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Plzeň č. j. KRPP–
113606-1/ČJ-2020-030506-5 ze dne 22. 10. 2020 a souhlasu správce místní komunikace - Správa veřejného 
statku města Plzně č. j. SVSMP/15738/21/OMŘ ze dne 20. 7. 2021  

 

p o v o l u j e  
zvláštní užívání místní komunikace: 
 

x III. třídy č. C 9403 Na Jíkalce - chodníku, který je součástí této místní komunikace před p. č. 
9332/1 a 9332/2 v Plzni 

       -vozovky, vyblokování parkovacích míst v úseku od par. č. 9332/1 až k par. č. 9332/2 v Plzni –   

        po levé straně od ulice Krátká   

         

v termínu: 29. 7. 2021 – 20. 7. 2022 

spočívající v umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužících k údržbě nebo opravám těchto 
komunikací – umístění lešení a zařízení staveniště z důvodu rekonstrukce bytového domu o rozsahu 48+57 m2 - 

dle přílohy  

za těchto podmínek:  

1. V souvislosti se stavbou nebudou znečišťovány okolní komunikace. 
2. Po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný přechod přes staveniště a vstupy do objektů.  
3. Během provádění prací nesmí dojít k ohrožení ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích 

na dotčeném úseku komunikace. 
4. Pokud žadatel zjistí, že práce nestihne v  povoleném termínu je povinen včas zažádat zdejší silniční 

správní úřad o nové povolení. 
5. Po celou dobu trvání zvláštního užívání místních komunikací bude prováděna pravidelná kontrola 

osazeného dopravního značení a jeho řádné čištění a doplňování. 
6. Dopravní značení pro vyhrazení parkovacích míst bude osazeno minimálně 3 dny předem. 
7. Označení zvláštního užívání zabezpečuje žadatel na svůj náklad a plně odpovídá za stav dopravního 

značení po celou dobu zvláštního užívání. 
8. Žadatel je povinen do 15 dnů od ukončení zvláštního užívání podat ohlášení ekonomickému odboru MO      

       Plzeň 3 k vyměření místního poplatku 

 

Za plnění všech podmínek rozhodnutí o zvláštním užívání odpovídá za žadatele: p. Robert Sladký, telefon: 

602383196. 

 

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí, dle § 85 odst. 2 písm. c) správního řádu, 
vylučuje odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o povolení uzavírky a zvláštního užívání na základě 
žádosti žadatele. 

 
 

Odůvodnění: 
Na základě § 68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť Úřad městského obvodu Plzeň 3, 
odbor dopravy a životního prostředí, všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.  
Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor dopravy a životního prostředí, dle § 85 odst. 2 písm. c) správního řádu, 
vylučuje odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o povolení uzavírky a zvláštního užívání na základě žádosti 
žadatele. 



 

    Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení, k Magistrátu města Plzně, a to prostřednictvím Úřadu městského obvodu Plzeň 3, odboru dopravy a 
životního prostředí, u něhož se odvolání podává.   
Odvolání proti tomuto rozhodnutí vztahující se k části A) výroku rozhodnutí dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona 
pozemních komunikacích nemá odkladný účinek. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku uvedenému 
v části B) výroku se nelze odvolat dle § 85 odst. 4. správního řádu  
 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                          Jaroslav Větrovec 

                                                                                                         Odbor dopravy a životního prostředí   
                                                                                                               pověřený vedoucí oddělení dopravy  

                       

 

 

 

 

Za vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace  byl uhrazen správní poplatek dle položky č. 36, 

písm. a) zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1000Kč.  

Doručí se:  

Účastníci řízení:  
-PB Agency, s. r. o., Karlovarská 563/83, 323 00 Plzeň 
-Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 32 Plzeň, zastoupené Správou veřejného  statku města Plzně,   

  příspěvkovou organizací, Klatovská třída 10 - 12, 301 26 Plzeň 
-Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 32 Plzeň zastoupené starostou MO Plzeň 3,                              

  p. Mgr. David Procházka 

 
Dotčené orgány:   

 -  Policie České republiky, městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby,  
    dopravní inspektorát Plzeň, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň  

 -  Magistrát města Plzně – odbor dopravy, Škroupova 5, 306 32 Plzeň  

 
Na vědomí:   

   Odbor ekonomický zde 

   Vlastní k založení 

 


