
MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1,  349 01  STŘÍBRO 
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz

Čj: 569-3/OVÚP/20/119/Jk                                                              Ve Stříbře dne 08.04.2020
E.č. písemnosti: 7341/20-STRIBRO
Oprávněná úřední osoba:  Radka Jirková, Bc. Vladislav Hanzlíček   
Vyřizuje: Radka Jirková    
Tel:        374801146, Email:    jirkova@mustribro.cz

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „OVÚP“), jako silniční 
správní úřad (dále jen „SSÚ“), 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“) rozhodl takto :
V řízení o žádosti podané dne 27.03.2020 žádost společnosti BERGER BOHEMIA a.s., 
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČ:453 57 269 o povolení úplné uzavírky silnice II/230, 
na p.p.č. 3270/1 v k.ú. Stříbro, v úseku Myší kopec – Jirná (napojení nové silnice), za 
účelem stavebních prací v rámci stavby „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1,  se stanovenou 
objízdnou trasou:

 po MK Vrchlického Stříbro – po silnici II/193 Stříbro – Kladruby- II/203 Kladruby 
– Žďár – II/230 Průmyslová zóna Ostrov u Stříbra a v opačném směru,

rozhodl podle § 24 zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle §149 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") tak, že 

                                      povoluje
po projednání s vlastníkem silnice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 
326 00 Plzeň, ze dne 08.04.2020, na základě vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, čj: KRPP – 64601-11/Čj:2019-031006, ze 
dne 27.03.2020, po projednání s městem Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, IČ: 
002 60 177, čj: 346/HIO/20, ze dne 03.04.2020,  městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, 
349 61 Kladruby, IČ: 002 59 888, čj: MK1/0784/20, ze dne 07.04.2020 a obcí Sytno, Sytno 
72, 349 01 Stříbro, IČ: 708 86 814, čj: SY-28-2020, ze dne 02.04.2020 (na jejichž 
zastavěném území se  uzavírka povoluje, nebo vede objízdná trasa), úplnou uzavírku silnice 
II/230  za těchto podmínek:                                                                             
       1)        Úplná uzavírka silnice II/230 se povoluje ve dnech : 14.04.2020 – 11.05.2020.  
       2)        Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na 

           pozemní komunikaci stanovenou dne 06.04.2020, čj: 570-2/OVÚP/20/Jk.
3)        Po celou dobu trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného 
           dopravního značení a jeho řádné čištění.
4)        Předčasné ukončení uzavírky bude neprodleně sděleno zdejšímu správnímu 
           orgánu.       
5) Za organizování a zabezpečení akce  odpovídá pan Petr Holba, tel: 731 550 725 

a pan Petr Melka, tel: 731 550 617, BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 
321 00 Plzeň .

6) Budou dodržena opatření dle dokumentace DIO.
       7)        V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku Policie ČR, 
                  KŘPPK, DI Tachov, sdělení ze dne 27.03.2020:



 V souvislosti s prováděním prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu 
na přilehlých komunikacích a bezpečnosti chodců – bude zajišťováno 
zhotovitelem.

8)       V průběhu akce budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku obce 
           Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro, ze dne 02.04.2020: 

 Požadujeme  úplné uzavření  MK na p.p.č.1412 v k.ú. Sytno, ve vlastnictví 
obce Sytno, po které vede trasa cyklostezky č. 37, a to pro veškerou 
motorovou dopravu. Úplné uzavření MK požadujeme především z důvodu 
zajištění bezpečnosti cyklistů a chodců a rovněž i zamezení poškození 
komunikace.

9)       Budou dodrženy podmínky města Kladruby, Nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby 
           ze dne 09.04.2020, čj: MK1/0784/20:  

 Požadujeme po ukončení úplné uzavírky silnice II/230 bezodkladně opravit 
veškeré škody na majetku města způsobené následkem objízdné trasy.

   
                                                    Odůvodnění 
Dne 27.03.2020 podala společnost BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 
Plzeň, IČ:453 57 269 žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/230, na p.p.č. 3270/1 v k.ú. 
Stříbro, v úseku Myší kopec – Jirná (napojení nové silnice), za účelem stavebních prací 
v rámci stavby „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1,  se stanovenou objízdnou trasou:

 po MK Vrchlického Stříbro – po silnici II/193 Stříbro – Kladruby- II/203 Kladruby – 
Žďár – II/230 Průmyslová zóna Ostrov u Stříbra a v opačném směru.

Dne 02.04.2020 se k vedenému řízení vyjádřila obec Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro, pod čj:  
SY-28-2020, kde se uvádí: 
„Požadujeme  úplné uzavření  MK na p.p.č.1412 v k.ú. Sytno, ve vlastnictví obce Sytno, po 
které vede trasa cyklostezky č. 37, a to pro veškerou motorovou dopravu. Úplné uzavření 
MK požadujeme především z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů a chodců a rovněž i 
zamezení poškození komunikace“.

Dále se k řízení o uzavírce vyjádřilo město Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, 349 61 
Kladruby, ve vyjádření ze dne 07.04.2020, pod čj: MK1/0784/20, uvádí:
„Požadujeme po ukončení úplné uzavírky silnice II/230 bezodkladně opravit veškeré škody 
na majetku města způsobené následkem objízdné trasy“.

Zdejší správní úřad uznal připomínky jako opodstatněné a vyhovuje v plném rozsahu. 
Na základě toho bylo rozhodnuto, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

                                          Poučení  
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle  § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne 
jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u zdejšího 
správního orgánu.
Odvolání nemá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek.

Bc. Vladislav Hanzlíček    v.r.
vedoucí odboru výstavby                                                              Za správnost vyhotovení: 
a územního plánování                                                                              Radka Jirková
                                                 „Otisk úředního razítka“



Obdrží:
Účastníci řízení:          
BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby 
Obec Sytno, Sytno 72, 349 01 Stříbro
Dotčený orgán:
Policie ČR, KŘPK, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov 
Na vědomí: 
ČSAD AUTOBUSY Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
POVED s.r.o., Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň 3 – Jižní předměstí
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, 
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
vlastní k založení do spisu

Vypraveno dne:
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