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poÒsrLNru/PRÍrou:

RO ZIdODNUTÍ
Mèsts(i uÍadNfÍany, odbor dopravyjako silnièní spróvníúÍad pÍísluinf podleS 40 odst.4písm.a)
zíi<onaé.1311997Sb.o pozemníchkomunikacích@K), ve znèní pozdèjSíchptudpisùa g 124 odst.6 zíkona
é.361/2000Sb.o provozuna PK a o zménóchnèkterfchzíkonù ve znènípozdèjSích
pÍedpisú"po projednrínía
se souhlasemspróvce(vlastníka) silnic a obcemidotòcnfmiuzavírkounebo objíZdkoq tj. SÚS Kralovice,
Obce:Bdenéves,NlfÈany,Myslinka, Kozolupy a souéasnè
s provozovatelemdníhy ÒD s.o., Spróvadopravní
cestyPlzeà,resp.SZDCs.o.,StavebníspróvaPlzeil,IÓ,270994234,
P.O.BOX188,Purlqniova22,304
88 a dóle
se souhlasem
OR Policie e& pt Plzeù- sever, na zikladè ZódostizhotovitelestavbyspoleònostiBERGER
BOH II'III{ as., IÒ: 45357269se sídlemKlatovskó410,32064 Plzei, ze dne28.8.2007a podle g 24 odst.2
citovanéhozéú<ona
o PK a $ 39 vyhlóSkyè.104/1997Sb., kterou se provódí zé/riono PK v platnémznèní,
rozhodl o
povolení
úplné uzavírkv silniceIU605 v efravilónu a k ú. obceBdenèvesv délcecca 200 m. v místèàeleznièního
mostu (nadiezd.Zhn 362.050)trati Plzeú-StÉíbroa naÍízení obiíId'kv (8 hodin neoÍetrZitè)
v termínu: 22.9.2007 v dobé:7.00- 15.00hod.
z dùvodu realizace povolené stavby ,,Optimalizacetrati Plzeù-SÈíbro" (rozSíiení Zeleznióníhomostu
s dvojkolejnouhatí; samostatné
povol.drríZního
úiadu,SO44-38-02)za tèchtopodmínek:
1. Obiítd'ka bude vedenajako obousmèrnópro vSechnydruhy obvyklé dopravy v místé vèetné
autobusovépo oznaèenétrase po silnicích: IV605, UV180 48, IV180 a opèt II/605 pÍes obce
NfÍany' resp. Doubrava a Pankróc, dóle Myslinka, Kozolupy, Bdenèves a opaènè.
Provoz dopravce ÒSAU autobusyPlzeú a.s.,resp.pravidelnjchlinek i"f"3ne autobusovédópravy
bude upraven doóasn;fm
vnifrním Íódem QizdniÍód) podle souhlasného
stanoviskadopravníhoúíadu
KtiPK ze dne 13.8.2007zn.:D5W9259/07a stanoviskadopravceÒSaO autobusyPlzeùa.s.ze dne
18.7.2007
n.:DIJ/694p/07-Li.ObsluhaAZ ,,Bdenéves,
hój" budezruSenabeznéútrad1AZ ,,Bdenéves"
bude(nrihradné)zaji5ténav místèsùívajícíAZ ,,Kozolupv"(ostatnímdopravcùmbudetoto rozhodnutí
zasliínona védomípro zménutrasyv dùsledkuuzavírky- neobsluhujív dotèenémúsekuiidnou AZ).
2. Dopravníznaéenía zaÍaeni (DZZ), tj. pÌechodnóúpravaprovozuna dotòenfchPK se stanovujev
souladus $ 77,odst.1,písm.c)zéú<onaé.36112000
Sb.o provozuna PK a o zménóchnèktenichziíkonù
vplatném znènía podlepÍílohy upraveného
projektu dopravníchopafiení(uZití IS llc nahrazeno
IS
lld vZdy snózvempiíslu5néobce),vsouladu s vyhl. è.30/2001Sb., kferou se provódèjípravidla
provozu.'naPK a úpravaa Íízení provoar na PK v platnémznèní a zósadamiTP 66, odsouhlaseného
oR pÒn of Pkef, - severze dne 18.7.2007èj. ORPS-157-3521ÓJ-07-2007.
Osazenédopravní
IC: 00258199
DIÒ: C200258199

BANKovrvisporENf: Komerúnfbanka Nffany, è.ú.27-9186490247t0100
- vfdaj.úlet
è.ú.27-9186450237
t0100- pffjm.úèet

\

znaé,ení
musíbyt v reflexní úpravè,mimo dopravníprostor,iàdnè zaji5ténéa
kotvenéa bezrozporuse
stóvajícímj i ù o sazenfm.
3 . Yùdy v pÍípadé nutnosti.k zaji5tèní bezpeónostia plynulosti silniòního provozu
zhotovitel zajistí
doplnénídopravníchopatÌenío osobyÍódnèpouèenéivybavené v
souladus $ 79 citovanéhozókonao
provoanna pozemníchkomunikacícha g 32 vjse uvedenéprovód&í
vyhlósky.
4 . v pÍípadè zahàjenínlaci noldèji nez je uvedenov tomto
rozhodnutí,uvèdomí o této skuteónosti
zhotovitel(nebostavebník)zdej5íodbordopravya dotèenéorgarúz,acea
to neprodlené(telefonicky).
5 . Zhotovitelprovedepied zahîjenímpracízdokumenrovóní
skuìeèného
technicléhostavupK dotèenfch
objízdkou, resp.uzavírkou(smluvní vztah, resp.dohodazhotovitele
* súi-Ktutoui.. ulozenó u
zóstupcùobou stran;stanoviskoSUS Kralovicóze dne 30.7.2007
-prohlídka
m.: riú-zittoTr'-v
objizdné trasy se zhotovitelempÍed a po uzití trasy). v piípadè,
ze dojde k poskozenídotèené
komunikacevlivem zqfSeného(tÈzceiro)proyozuv doÉ obj'acty,
.".p. ."iliruce zelezniònístavby,
budout5rtozéwadyodstranényna nríkladystavby(investor4iotovitele).
Po dobu trvóní uzavírky silnice, resp. uàviíni n,il,raa"i objízdné
trasy bude zhotovrtelv dohodèse
spróvcemsilnice sUS Kralovice zaji5t'ovatjejí bèZnouspravu
a údrzbu se viemi souèiístmia
piíslu5enstvím
vè.dopravníchopatÌení.
7. Po dokonòeníobjektustavby(ze souboruqfse uvedenfchstaveb),budepùvodní
provozobnovena DZ
uzavtky a objízdnétrasybudeneprodlenéodstranéno.
Za organizovrinía zabezpeéení
vise uvedenéakcepo dobuwiní uzavirlcya objízfty odpovídà'-c-tel
o
uzavírku;povéÍenlfstavbyvedoucíspoleènostiLadatelepan
Perr poli&, Drúrrrú
210, 330 2l Línè, rc1.:
73t550612,6062226t2.

Odúvgdnèní:
Toto rozhodnutí
je vydrínov souladus $ 68 odst.4zakonaé.s00/2004
Sb.,spràvníÍód (dalejen,,spÉvní
i6d") anevyZaduje
odùvodnèní,nebot'zdej5íspróvníorgrínvyhovèlvsemúèasg1ftùmvplném
rozsahu.
Pouèení:
Proti tomutorozhodnutíse lze odvolatdo 15 dnù ($ 8l odst.l, g
83 odst.l spróvníhoiódu) od jeho
ozniimenídoruèením-(5,72 odst.l spróvníhoíódu) [e Krajskému
úÍadu plzeùskéhokraje vplzni
prostiednictvímzdej5íhoodborudopravy(g g6 odst.l spióvního
Íódu).
odvolaníproti tomuiorozhodnutísepodleg 24 odst.4zéú<onaè.13/1997
-,liípadnému (véaspodanému)
Sb.
o PK, odnímóodkladnf úèineka rozhodnutíje piedbèZnè
vykorntelnéod uvedenéhodata.
Proti rozhodnutío odnètíodkladnéhoúòinkusenelzeódvolat(g 85
odst.4spróvníhoìódu).
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I n g . J i Í íH e n d r i c h
zóstupcevedoucíhoodborudopravy

