
                        Obec Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice 

Číslo jednací: 0159/RAD/21/BPr 

Vyřizuje/linka: Barbora Prokešová 

E-mail: podatelna@radostice.cz 

Datová schránka:md5a2gs 

V Radosticích dne: 30. 3. 2021 

 

 

                                        ROZHODNUTÍ 
 
Obec Radostice, podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o pozemních komunikacích“), pověřený výkonem působnosti silničního správního 
úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,  
v souladu s ustanovením § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích 
 
                      povoluje zvláštní užívání místních komunikací 
 
z důvodu: Realizace investičního záměru „Zklidnění průtahu silnice III/15260 
v Radosticích“ na místních komunikacích ulic:                                                
Školní a Sokolská v obci Radostice 
v termínu: 19.04.2021 – 18.09.2021 
Kontaktní osoba zhotovitele: p. Vít Sobotka, tel. 607 526 788 

Podmínky zvláštního užívání: 
1. Povolení zvláštního užívání místních komunikací je vydáváno v souvislosti  
s realizací investičního záměru „Zklidnění průtahu silnice III/15260 v Radosticích“ 
2. Během stavby nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu. 
3. Musí být zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu a chodců. 
4. V souvislosti se zvláštním užíváním bude osazeno přechodné dopravní značení  
v souladu s navrženým dopravním značením zpracované společností „DOKA s.r.o.“ 
Podmínky tohoto stanovení musí být respektovány po celou dobu provádění 
stavebních prací. 
5. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad po celou dobu realizace stavebních prací 
provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu se 
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním 
provozu“) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“). Podmínky tohoto 
stanovení musí být respektovány po celou dobu provádění prací. 
6. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho 
udržování, úplnost a včasné odstranění je spol. DOKA, s.r.o., se sídlem Na Návsi 
11/5, 620 00 Brno, IČO 63471752, p. Jiří Hájek, tel.: 603 196 556. 
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7. Po uplynutí povoleného termínu zvláštního užívání komunikací bude užívaná 
plocha uvedena do původního stavu a bude odstraněno přechodné dopravní 
značení. 
8. Žadatel zabezpečí v případě havárie přístup ke všem zařízením umístěným  
v komunikaci a k veškerému podzemnímu vedení. 
9. Obec Radostice jako příslušný silniční správní úřad si vyhrazuje právo toto 
povolení zrušit, případně uvedené podmínky doplnit nebo pozměnit, bude-li to 
vyžadovat veřejný zájem. 
10. Případné škody vzniklé v souvislosti se zvláštním užíváním komunikace budou 
řešeny podle obecně platných právních předpisů. 
11. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí a za dodržení bezpečnostních 
předpisů zodpovídá zástupce zhotovitele p. Vít Sobotka, tel.: 607 526 788. 
 
 

Ing. Jaroslav Kadlčík – starosta obce  
 
 
 
 
 
Příloha: Stanovení přechodné úpravy provozu zpracované fy. „DOKA s.r.o.“. 
Podmínky tohoto stanovení musí být respektovány po celou dobu výstavby. 


