MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
Škroupova 5, 306 32
SPISOVÁ ZN.:
Č.J.:
V PLZNI DNE:

PLZEŇ

SZ MMP/244535/20
MMP/262432/20
25.8.2020

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Plzně jako orgán věcně a místně příslušný dle §40 odst. 4 písm. a) 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 ze dne 7.8.2020, kterou podala právnická osoba STAVMONTA spol. s r.o.,
IČO 40525007, Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, o povolení zvláštního užívání silnice
č. III/18043 K Sinoru, v Plzni, v úseku mezi ulicemi K Radbuze – Ke Křížku, zábor vždy
jednoho jízdního pruhu v maximální délce 50m, z důvodu provádění stavebních prací – oprava
povrchů a k umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo
opravám těchto komunikací - stání stavební techniky na vozovce, v rámci stavby „Odkanalizování
Lhoty“, v termínu od 26.8.2020 do 6.9.2020, kdy dalším účastníkem správního řízení je vlastník
silnice - Plzeňský kraj, P.O.BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň zastoupený Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČ 720 53 119
(dále jen „správce“) se podle §25 odst. 6 písm. c) bod 2. a 3. zákona o pozemních komunikacích,
rozhodnutím podle §149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád")
povoluje
se souhlasem správce (zn.: 941/20/SÚSPK-PSP-Ha, ze dne 19.8.2020) a souhlasem příslušného
orgánu Policie ČR (č.j. KRPP-144295-1/ČJ-2019-030506-5 ze dne 4. listopadu 2019)
zvláštní užívání silnice č. III/18043 K Sinoru, v Plzni,
v úseku mezi ulicemi K Radbuze – Ke Křížku,
zábor vždy jednoho jízdního pruhu v maximální délce 50m
z důvodu provádění stavebních prací – oprava povrchů a k umisťování, skládání a nakládání věcí
nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací – stání stavební techniky na
vozovce, při realizaci akce „Odkanalizování Lhoty“, za těchto podmínek:
1) Zvláštní užívání silnice č. III/18043 K Sinoru, v Plzni, se povoluje v termínu od 26.8.2020
do 6.9.2020.
2) Dopravní značení bude osazeno v souladu s přechodnou úpravou provozu na pozemní
komunikaci stanovenou opatřením obecné povahy Magistrátem města Plzně spisová značka
SZ MMP/244536/20, Č.J.: MMP/254936/20 ze dne 18.8.2020.
3) Staveništní dopravou nesmí být znečištěny okolní komunikace a v případě, že se tak stane, musí
zhotovitel neprodleně zajistit čištění komunikací.
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4) Mimo dobu provádění prací bude veškeré dopravní značení odstraněno.
5) Za průběh zvláštního užívání silnice č. III/18043 K Sinoru, odpovídá za žadatele-společnost
STAVMONTA spol. s r.o., IČO 40525007, Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, pan Martin
Vítovec, tel. č.: 606 651 892.
Magistrát města Plzně dle §85 odst. 2 písm. c) správního řádu vylučuje odkladný účinek odvolání proti
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na základě žádosti žadatele.
O d ů v o d n ě n í:
Na základě §68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční správní úřad všem
účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.
Magistrát města Plzně dle §85 odst. 2 písm. c) správního řádu, vyloučil odkladný účinek odvolání
proti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na základě žádosti žadatele.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Plzeňského kraje podáním u Magistrátu města Plzně.
Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat dle §85 odst. 4 správního řádu.
“otisk úředního razítka“

Ing. Václav Mach
referent Odboru dopravy
Magistrátu města Plzně

Obdrží:
Účastníci řízení:
• Žadatel: STAVMONTA spol. s r.o., IČO 40525007, Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň
• Plzeňský kraj, P.O.BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň zastoupený Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň (okres Plzeň-město)
Dotčený orgán:
• Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, dopravní
inspektorát Plzeň, U Borského parku 20, 306 11 Plzeň
Na vědomí:
• ÚMO Plzeň 10 - Lhota, K Sinoru 62/51, 301 00 Plzeň

Za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice byl uhrazen správní poplatek dle položky
č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši
500,- Kč (poplatek uhrazen dne 21.8.2020).
Ing. Václav Mach

telefon: 37 803 4326

email: machv@plzen.eu

