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HERKUL a.s.
IČO 25004638
Průmyslová č.p. 228
435 21 Obrnice
kterou zastupuje
Michal Trenčinský
IČO 74289501
Pincova č.p. 2972/15
400 11 Ústí nad Labem
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/40180/2022/Prch.

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy(dále jen „odbor dopravy“), jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky,
kterou dne 18.8.2022 podala společnost HERKUL a.s., IČO 25004638, Průmyslová č.p. 228, 435 21
Obrnice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, projednání dne 29.8.2022 a souhlasu
příslušného orgánu Policie ČR č.j.: 209461-2/ČJ-2022-011206 ze dne 1.9.2022 a vyjádření vlastníka
komunikace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚS“)
jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd na okrese Rakovník ze
dne 29.8.2022 podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

povoluje za dodržení stanovených podmínek
úplnou uzavírku silnice č. II/227 v k.ú. Kněževes u Rakovníka
Rozsah uzavírky: silnice č. II/227, staničení km 23,510 – 24,300 (od železničního přejezdu po
křižovatku se silnicí č. III/2275A)
Délka uzavírky: cca 790 m
Důvod uzavírky: realizace stavby „II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje,
rekonstrukce“
Termín uzavírky: od 12.9.2022 do 12.12.2022
a nařizuje objížďku po této trase:
1. pro vozidla do 3,5 t – po silnici č. 1/6 přes obec Krupá na křižovatku se silnicí č. II/229 („Šustna“) a
dále pak po silnici č. II/229 do obce Lišany a do města Rakovník. Ve městě Rakovník pak dále po
silnici č. II/227 zpět do městysu Kněževes.
2. pro vozidla nad 3,5 t – po silnici č. I/6 přes obec Krupá, obec Krušovice, obec Řevničov na kruhový
objezd ve městě Nové Strašecí a dále po silnici č. II/237 přes obec Ruda do města Rakovník zpět do
městysu Kněževes.
- Objízdná trasa je obousměrná.
Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník,
tel.: +420 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, ISDS: qb9bqrd, www.mesto-rakovnik.cz
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Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1. Označení uzavírky a vyznačení objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle stanovení přechodné
úpravy silničního provozu vydané odborem dopravy pod spis.zn. OD01/40183/2022/Prch a dle stanovení
přechodné úpravy silničního provozu vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem dopravy
spis.zn. SZ_108700/2022/KUSK/4.
2. Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR).
3. Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd BUS, pouze po dobu 3 dnů nebude umožněn průjezd.
Termín bude nahlášen zhotovitelem dopravci.
4. Na začátku uzavřeného úseku bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka
povolena.
5. Po celou dobu trvání uzavírky bude umožněn přístup k okolním nemovitostem a v případě potřeby budou
vybudovány provizorní můstky pro pěší.
6. Zhotovitel umožní odvoz odpadových nádob z uzavřeného úseku, nebo zajistí jejich přistavení na místo,
odkud bude možné odvoz uskutečnit.
7. Žadatel před zahájením uzavírky požádá odbor dopravy o provedení kontroly dopravního značení.
8. Práce budou prováděny v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací a ukončeny nejpozději
do doby povolení uzavírky.
9. Za provádění prací zodpovídá: HERKUL a.s., IČO 25004638, Průmyslová č.p. 228, 435 21 Obrnice,
p. Roman Král, tel.: 601 339 855.
10.Ukončení uzavírky bude oznámeno na odbor dopravy.
11.Případné úpravy pozemních komunikací, po kterých bude vedena objížďka, provede a náhradu následných
škod na nich uhradí žadatel o uzavírku.
12.Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Rakovník, odbor
dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní
značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
HERKUL a.s., IČO 25004638, Průmyslová č.p. 228, 435 21 Obrnice
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 18.8.2022 žádost o povolení úplné uzavírky z důvodu realizace stavby „II/227 a II/221
Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce“
Odbor dopravy žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání dne 29.8.2022 a na základě vyjádření
příslušného orgánu Policie České republiky k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích pro tuto
uzavírku podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku komunikace za
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, oblast Kladno, Zborovská
č.p. 81/11, 150 00 Praha
Městys Kněževes, Václavské náměstí č.p. 124, 270 01 Kněževes
Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník
Obec Krušovice, Rabasova č.p. 47, 270 53 Krušovice
Obec Řevničov, Karlovarská č.p. 98, 270 54 Řevničov
Město Nové Strašecí, Komenského náměstí č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí
Obec Ruda, Rakovnická č.p. 134, 271 01 Ruda
Obec Lišany, Pražská č.p. 68, 270 52 Lišany
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha
Obec Krupá, Krupá č.p. 14, 270 09 Krupá
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, podáním u odboru dopravy Městského úřadu Rakovník.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle §
42a odst. 1 písm. a) pro fyzické osoby nebo podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro
právnické osoby s možností pokuty až do výše 500.000,- Kč.
Michaela Prchalová
referent silničního hospodářství
odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci řízení:
HERKUL a.s., v zastoupení: Michal Trenčinský, IDDS: 68733vz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, oblast Kladno, IDDS: a6ejgmx
Městys Kněževes, IDDS: angb7zw
Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
Obec Krušovice, IDDS: vnabgqt
Obec Řevničov, IDDS: 3t6bwp2
Město Nové Strašecí, IDDS: h2sbx9c
Obec Ruda, IDDS: 3c9ajnd
Obec Lišany, IDDS: bnybg3y
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Obec Krupá, IDDS: hucaqf4
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník, Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Na vědomí:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor veřejné mobility, oddělení veřejné dopravy, IDDS: keebyyf
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: pdrwknv
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n
Transdev Střední Čechy s.r.o., IDDS: zjg88xm
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS:
q5whqfb
Záchranná služba (ARO), IDDS: wmjmahj
PRIVAMED Healthia s.r.o., IDDS: avmusfr

