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Městský úřad Kraslice
odbor územního plánování, stavebního úřadu
památkové péče, nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice

a

Tel.: 352370430, e-mail: muller@meu.kraslice.cz, DS: riebz3t

Spisová značka: 6282/2021/MUK
Číslo jednací: 6282/2021/MUK-3
Vyřizuje/linka: Müller Petr/430
Kraslice dne 13. května 2021

ROZHODNUTÍ
zvláštní užívání komunikace – provádění stavebních prací
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové
péče jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti osoby
podnikající podle zvláštních předpisů, Ing. Pavel Bartoň, IČ 692 68 096, se sídlem na
adrese Loket, ul. Československé armády čp. 670, ze dne 9.5.2021
dle § 25 odst. 6 písm. c), bod. 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
povoluje
zvláštní užívání silnice III. třídy č. 21041, v Rotavě, ul. Nejdecká, v místech mostu
ev.č. 21041-3, z důvodů provedení stavby : „ Modernizace mostu ev.č. 21041-3 Dolní
Rotava“, na p.p.č. 1885/3, 1966, 1717/1, 1740/1, 438, 1717/2, 1464/1, 1339/1 vše k.ú.
Rotava.
Zvláštní užívání se povoluje v termínu od 1.6.2021 do 31.10.2021.
1.
Pro omezení silničního provozu při stavebních pracích bude realizována
uzavírka dané komunikace, řídíce se rozhodnutím o uzavírce ze dne 13.5.2021, pod
Č.j.6281/2021/MUK-4, a bude označena dopravním značením stanoveným Městským
úřadem Kraslice, odborem územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, v
souladu s opatřením obecné povahy vedeném pod Č.j. 6281/2021/MUK-3, ze dne 13.5.2021,
které bylo vydáno po souhlasném vyjádření Policie České Republiky, Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje, vedené pod Čj. KRPK-27963/ČJ-2021-190906, ze dne
13.4.2021. Budou také respektovány i další upřesňující pokyny silničního správního orgánu a
policejních orgánů činěné v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Žadatel, tj.
Ing. Pavel Bartoň, IČ 692 68 096, odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu
provádění prací.
2.
Výkopy budou řádně zabezpečeny-ohrazeny, výstražně označeny a za snížené
viditelnosti osvětleny - proti možnosti vzniku úrazů osob a škod na majetku.
3. Zařízení staveniště, skládka materiálu a případný výkopek bude skladován pouze
na označeném pracovním místě.
4. Stavbou nebudou znečištěny přilehlé nedotčené komunikace a případné znečistění
bude okamžitě odstraněno.
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5. Za řádný průběh stavby odpovídá pan Ing. Pavel Bartoň - tel.č. 724 336 451.
6. Po ukončení zvláštního užívání bude silnice III třídy č. 21041 předána
majetkovému správci, zj. Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, a o předání
bude sepsán předávací protokol.
7. Toto povolení musí mít pracovník provádějící práce u sebe a musí jej na vyzvání
orgánů k tomuto zmocněných při kontrole předložit.
Porušuje-li fyzická, nebo právnická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o
vydání povolení, silniční správní úřad dle § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne o odnětí povolení.
Za nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí je možno dle § 42b odst. 1 písm. b) z.č.
13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů uložit pokutu právnické osobě až do výše 500 000,Kč.

ODŮVODNĚNÍ
Na základě žádosti osoby podnikající podle zvláštních předpisů, Ing. Pavel Bartoň, IČ
692 68 096, se sídlem na adrese Loket, ul. Československé armády čp. 670, ze dne 9.5.2021,
souhlasu majetkového správce silnice III třídy č. 21041, Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, ze dne 26.4.2021 a souhlasu Policie České Republiky, Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje, vedené pod Čj. KRPK-27963/ČJ-2021-190906, ze dne 13.4.2021,
bylo povoleno zvláštní užívání silnice III. třídy č. 21041, v Rotavě, ul. Nejdecká, v místech
mostu ev.č. 21041-3, z důvodů provedení stavby : „ Modernizace mostu ev.č. 21041-3 Dolní
Rotava“, na p.p.č. 1885/3, 1966, 1717/1, 1740/1, 438, 1717/2, 1464/1, 1339/1 vše k.ú.
Rotava, v termínu od 1.6.2021 do 31.10.2021.
Protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, jimiž jsou
souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. KSÚS KK p.o. a souhlas Policie ČR DI
Sokolov, bylo vydáno toto povolení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech,
prostřednictvím odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského
úřadu Kraslice.

Petr Muller
pracovník odboru územního
plánování, stavebního úřadu
a památkové péče
otisk úředního razítka

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí činí 500,- Kč a byl uhrazen. (zákon č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů).
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DORUČÍ SE :
Účastníci řízení :
Ing. Pavel Bartoň, IČ 692 68 096, se sídlem na adrese Loket, ul. Československé armády
čp. 670
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. p.o., IČ 70947023, se sídlem
Sokolov-Dolní Rychnov, ul. Chebská čp. 282,
Dotčený orgán státní správy :
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor
Sokolov, dopravní inspektorát-komunikace, Sokolov

