KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: KK/857/DS/22-2

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční
správní úřad ve věcech silnic I. třídy, příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 a 3 písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 13/1997 Sb.“) a dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

povoluje
dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. právnické osobě COLAS CZ, a.s., sídlo: Rubeška
215/1, Vysočany, 190 00, Praha 9, IČO: 261 77 005 (jediný účastník řízení dle ustanovení
§ 27 odst. 1 správního řádu), kterou zastupuje na základě plné moci zaměstnanec Bc. Milan
Křimský nar. 09.09.1961, bytem Andělská Hora 164, 346 71 Bochov (dále jen „žadatel“), na
základě žádosti podané dne 17.03.2022
úplnou a částečnou uzavírku provozu na silnici I/20 v obci Krásné Údolí v okrese Karlovy
Vary, v termínu od 19.04.2022 do 11.12.2022 z důvodu provádění stavebních prací na silnici
I/20.
Objížďka se nařizuje, uzavírka dotčené části komunikace silnice III/19826 a silnice I/20 pro
vozidla nad 3,5 t v obci Krásné Údolí (objízdné trasy viz přílohy). Jedná se o celkovou opravu
komunikace včetně kanalizace, vodovodních přípojek, přípojek plynu a VO. První etapa se
bude provádět ve směru od Bečova (začátek obce Krásné Údolí po křižovatku I/20 x III/179 2)
zastávky BUS budou přesunuté směr Plzeň do zálivů. V druhé etapě se uzavře část komunikace
od křižovatky I/20 x III/179 2 směr Plzeň. Zastávky BUS se přesunou na původní místa a
otevře se uzavírka sil III/19826 (směr Brť).
Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. se žadateli stanovují následující
podmínky:
1. Na své náklady zabezpečit po dobu částečné uzavírky provozu na silnici I/20 přechodnou
úpravu silničního provozu dle stanovení odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Karlovarského kraje č.j. KK/856/DS/22-2 ze dne 07.04.2022 a dle
stanovení Magistrátu města Karlovy Vary, odboru dopravy č. j. 4057/OD/22-2. Žadatel
odpovídá za řádný stav dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky a bezprostředně
po jejím ukončení zabezpečí uvedení do původního stavu.
2. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen žadatel oznámit Krajskému
úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tel.: 354
222474,
e-mail:
lenka.stanglova@kr-karlovarsky.cz,
případně
Národnímu
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dopravnímu informačnímu centru (NDIC) Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz
tel.: 596 663 550 - 556.
3. Zajistit dodržení případných dalších upřesnění nebo úprav přechodného dopravního
značení vydaných příslušným orgánem v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
4. Za provádění prací pod uzávěrou je odpovědný pan Tomáš Sinkule, nar. 27.05.1994, tel.:
725 239 786. Je nutné, aby osoba, která odpovídá za práce pod uzávěrou, byla vždy
dostupná na uvedeném telefonním čísle.
5. Dotčené úseky silnice předat Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary.
Ukončení uzavírky neprodleně telefonicky (tel.: 354 222 474) nebo e-mailem
(lenka.stanglova@kr-karlovarsky.cz) oznámit zdejšímu odboru.
6. Po dobu uzavírky umožnit přístup k sousedním nemovitostem.
7. Na začátku a na konci částečné uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat
zahájení a ukončení uzavírky s názvem a sídlem právnické osoby, na jejíž žádost byla
uzavírka povolena.
8. Práce je nutno provádět tak, aby dopravní omezení na daném úseku komunikace bylo co
možná minimální, tedy aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu a zároveň
velikost záboru nebyla nadbytečná.
Odůvodnění:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně
a místně příslušný silniční správní úřad (dále jen „krajský úřad) obdržel dne 17.03.2022 žádost
právnické osoby COLAS CZ, a.s., sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00, Praha 9, IČO: 261
77 005, kterou zastupuje na základě plné moci zaměstnanec Bc. Milan Křimský, o povolení
úplné a částečné uzavírky silnice I/20 v obci Krásné Údolí v okrese Karlovy Vary v termínu od
19.04.2022 do 11.12.2022 z důvodu humanizace průtahu silnice I/20 v obci Krásné Údolí. K
žádosti bylo doloženo stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
Územní odbor Karlovy Vary, Dopravní inspektorát č.j.: KRPK-23468-2/ČJ-2022-190306 ze
dne 14. března 2022, souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, souhlas
s objízdnou trasou obcemi Útvina, Otročín a městy Bochov, Toužim, Bečov nad Teplou a
Krásné Údolí, příslušná plná moc, výkresy přehledné situace, DIO a harmonogram prací.
Na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Krajským úřadem
Karlovarského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č.j. KK/856/DS/22-2 dne
07.04.2022 a dle stanovení Magistrátu města Karlovy Vary, odboru dopravy č. j. 4057/OD/222 z důvodu realizace uvedených stavebních prací se povoluje úplná a částečná uzavírka
provozu na silnici I/20 v obci Krásné Údolí v okrese Karlovy Vary tak, jak je ve výroku
rozhodnutí uvedeno a za podmínek nezbytných k ochraně dotčené pozemní komunikace
a k zajištění bezpečného provozu.
Toto rozhodnutí nenahrazuje jiná povolení nutná podle zvláštních předpisů. Při porušení nebo
nesplnění stanovených podmínek může být povolení omezeno nebo zrušeno dle ustanovení
§ 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.
Poučení:
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V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu může účastník správního řízení proti
tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského
úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.
odkladný účinek.
V Karlových Varech dne 08.04.2022

Ing. Lenka Štanglová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

elektronicky podepsáno

Rozhodnutí se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nezpoplatňuje.

Obdrží:
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
adresa doručení: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
adresa doručení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Město Krásné Údolí, 364 01 Toužim
Dále obdrží:
1. Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
2. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Sokolovská 108A, 360 05 Karlovy Vary
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby dopravní policie Karlovy Vary,
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
4. Pracoviště povolující nadměrné přepravy, e-mail
5. ndic@rsd.cz, e-mail

