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Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražská 467
397 01 Písek
kterou dle plné moci zastupuje
Pavel Bílek
Mnichov 132
386 01 Strakonice

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE
Obecní úřad Škvořetice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.
13/1997 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), přezkoumal žádost o
povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c3) zákona o pozemních
komunikacích, kterou dne 14. 02. 2019 podala společnost
Casta dopravní stavby s.r.o., IČ: 280 84 136, Pražská 467, 397 01 Písek, zastoupená dle plné moci
panem Pavlem Bílkem, IČ: 650 13 395, Mnichov 132, 386 01 Strakonice
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Strakonice, č.j. KRPC-19165-1/ČJ-2019-020706 ze dne
13.02.2019 a souhlasu vlastníka místní komunikace, Obce Škvořetice ze dne 21. 02. 2019 – podle
§ 25 odst. 1 a odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném
znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v souladu s příslušnými ustanoveními
části druhé zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)
povoluje žadateli

zvláštní užívání místní komunikace v obci Škvořetice
v úseku:

od začátku zastavěného území obce (při příjezdu od obce Buzice) po křižovatku se
silnicí č. III/1213.

Způsob zvláštního užívání: výkopové práce ve vozovce místní komunikace.
Termín zvláštního užívání:

04.03.–04.05.2019

Důvodem zvláštního užívání komunikace je provádění stavebních prací (§ 25 odst. 6 písm. c3/,
zákona o pozemních komunikacích) – stavba ČOV, splaškové kanalizace a vodovodu v obci
Škvořetice.
Pro zvláštní užívání komunikace se stanovují tyto podmínky:
1/
Osoba zodpovědná za zvl. užívání: Marek Míčka (Casta dopravní stavby s.r.o.), tel.
737 268 996.
2/
Termín uvedení komunikace do původního stavu: nejpozději do 30. 11. 2019. Do doby
zaasfaltování výkopů bude po obnovení provozu v případě propadu každé místo zásahu do
vozovky vždy dosypáno, dohutněno a označeno příslušnými dopravními značkami
upozorňujícími na závadu vozovky (A 7a – nerovnost vozovky).

3/
4/
5/

Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich.
Práce si vyžádají úplnou uzavírku komunikace, povolenou rozhodnutím OÚ Škvořetice ze
dne 21. 02. 2019, čj. 1/02/2019
Pracovní místo bude řádně označeno, v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, vydaným odborem dopravy MěÚ Blatná dne 19.02.2019 č.j.
MUBL 2482/2019 a podle dopravně inženýrského opatření (DIO).

Odůvodnění:
Žadatel podal na OÚ Škvořetice dne 14. 02. 2019 žádost o povolení zvláštního užívání místní
komunikace, v rozsahu uvedeném ve výroku. Protože splnil všechny podmínky stanovené zákonem
o pozemních komunikacích, bylo jeho žádosti v plném rozsahu vyhověno.
Ve smyslu § 68 odst. 4 správního řádu správní orgán od dalšího odůvodnění upouští.
Upozornění:
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako
přestupek fyzické osoby podle § 42a nebo právnické osoby podle § 42b zákona o pozemních
komunikacích, za který může odbor dopravy MěÚ Blatná uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do l5 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a § 82
správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Blatná.

Jaroslav Chlanda
starosta obce Škvořetice

Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřen a uhrazen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
v platném znění, položky 36 písm. a) přílohy, ve výši 500,- Kč.

Obdrží:
účastníci
Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, zastoupená panem Pavlem Bílkem,
Mnichov 132, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)
Obec Škvořetice, Škvořetice 100, 388 01 Blatná
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou)
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