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V Rokycanech dne
17.03.2022

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ, ÚPLNÉ A ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY
Městský úřad Rokycany, 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 žádosti o povolení
zvláštního užívání, úplné a částečné uzavírky, které dne 25.02.2022 podala společnost FILM
MAKERS s.r.o., IČO 25738429, Šlikova 408/38, 169 00 Praha, kterou zastupuje společnost
ADSUM spol. s r.o., IČO 45144991, Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť (dále jen "žadatel").
Výrok I.
- podle § 25 odst. 6 písm. c) odst. 6. zákona o pozemních komunikacích na základě souhlasu
vlastníka (správce) komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, IČO 72053119, Koterovská 162, 306 13 Plzeň, ze dne 08.03.2022, a souhlasu
příslušného orgánu Policie ČR, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje, územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, ze dne 09.03.2022, vyhovuje žádosti a
povoluje
zvláštní užívání silnice č. III/2352 z obce Líšná směrem ke křižovatce se silnicí č. III/23512
(samota křižovatky směr Kublov, Skryje nebo Bzová) z důvodu natáčení dobového filmu
„BLOOD AND GOLD“,
při splnění následujících podmínek:
1) Zvláštní užívání pozemní komunikace se povoluje od 23.03.2022 od 800 hod., nejdříve však
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, do 25.03.2022 do 1800 hod..
2) Natáčení dobového filmu bude probíhat za úplného a částečného omezení provozu. Celý
prostor bude zajištěn zábranami a označen přechodným dopravním značením. Nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí je pro žadatele stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených
pozemních komunikacích stanovené zdejším odborem dopravy dne 17.03.2022 pod spis. zn.
MeRo/12007/OD/22 EHr, č.j. MeRo/12019/OD/22 EHr.
3) Žadatel zajistí osazení přechodného dopravního značení, které bude v souladu s ustanovením
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky.
4) Po celou dobu omezení bude stávající dopravní značení, které by bylo v rozporu se
stanovenou přechodnou úpravou provozu, zakryto nebo přelepeno.
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5) Při částečné uzavírce bude po celou dobu v každém čase umožněn bezpečný průjezd alespoň
jedním jízdním pruhem o šířce min. 2,75 m.
6) Osoby zastavující vozidla budou vybaveny pomůckami, a to výstražným oblečením nebo
oděvními doplňky z retroreflexního materiálu (např. reflexní vestou) s označením
„POŘADATEL“ či jiným obdobným relevantním označením, zastavovacím terčem a
telekomunikačním zařízením.
7) V případě nutnosti bude umožněn bezodkladný a bezpečný průjezd vozidel záchranných
složek IZS – vozidla HZS, Záchranné služby a Policie ČR.
8) Bezprostředně po skončení akce bude přechodná úprava silničního provozu odstraněna a
trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
9) Za řádný průběh zvláštního užívání odpovídá: Jan Ondrovčák, FILM MAKERS s.r.o., IČO
25738429, Šlikova 408/38, 169 00 Praha, tel. 777 858 370.
Výrok II.
- 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, na základě
přezkoumání a po projednání s vlastníkem (správcem) komunikace, kterým je Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 162, 306 13 Plzeň a
dotčenými obcemi, kterými jsou Obec Líšná, IČO 00479110, Líšná 39, 338 08 Líšná, obec
Bzová, IČO 00233188, Bzová 52, 267 43 Bzová a obec Točník, IČO 00509833, Točník 57, 267
51 Zdice,
povoluje
úplnou a částečnou uzavírku silnice č. III/2352 z obce Líšná směrem ke křižovatce se silnicí
č. III/23512 (samota Křižovatky směr Kublov, Skryje nebo Bzová) z důvodu natáčení dobového
filmu BLOOD AND GOLD“ (dále jen "uzavírka") v době od 23.03.2022 od 800 hod. do
25.03.2022 do 1800 hod.
a nařizuje
objízdnou trasu pro oba směry po silnicích č. III/2357, III/2359, III/23512 a III/23511
v trase obcí Líšná – Točník – Bzová – samota Křižovatky.
Pro omezení provozu se stanovují tyto podmínky:
1) Úplné omezení provozu se povoluje dne 23.03.2022 od 1200 do 2400 hod. a 24.03.2022 od
1400 do 0200 hod., ve zbývajícím čase bude částečné omezení provozu na silnici č. III/2352 v
rozsahu podle podmínek č. 1 – 8 výroku I.
2) Dle § 39 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na začátku uzavírky bude umístěna orientační
tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na
jejichž žádost byla uzavírka povolena.
3) Veřejnost bude o úplném omezení provozu informována min. 5 dní předem způsobem v
místě obvyklým.
4) Za organizaci, dopravní značení a zabezpečení akce odpovídá: Jan Ondrovčák, FILM
MAKERS s.r.o., IČO 25738429, Šlikova 408/38, 169 00 Praha, tel. 777 858 370.
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Odůvodnění
Na základě § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo upuštěno od odůvodnění, neboť silniční
správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.
K žádosti byla doložena vyjádření:
- Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace - souhlas ze dne 08.03.2022
pod zn. 3632/22/SÚSPK-P,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát ze dne 09.03.2022 pod č.j. KRPP-28837-2/ČJ-2022,
- obce Líšná, souhlas s podmínkou ze dne 25.02.2022, č.j. DZ31/2022,
- obce Bzová, souhlas ze dne 28.02.2022,
- obce Točník, souhlas ze dne 08.03.02022.
Poučení účastníků
ad Výrok I.
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho
doručení odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, podáním u Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako
přestupek podle § 42a pro fyzické osoby nebo jako správní delikt podle § 42b zákona o
pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
ad Výrok II.
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho
doručení odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, podáním u Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(otisk úředního razítka)
Bc. Ladislav Kőnigsmark
vedoucí odboru dopravy
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 36 písm. a) ve výši 100,- Kč byl zaplacen 15.03.2022.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
FILM MAKERS s.r.o., IDDS: gyt59jw
ADSUM spol. s r.o., IDDS: 3vsy5y5
Obec Líšná, IDDS: 2k2b2hw
Obec Bzová, IDDS: kwnbmhg
Obec Točník, IDDS: pziakhe
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
dotčené správní úřady
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69, č.j. KRPP-28837-2/ČJ-2022-030806-20 ze dne 09.03.2022
ostatní
Email - ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IDDS: s9374qh
Email - ČD Sanitar, Stehlíkova č.p. 131, Nové Město, 337 01 Rokycany
Email - HZS Plzeňského kraje, Kaplířova č.p. 2726, 301 00 Plzeň
Email - HZS Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, Komenského č.p. 29, Střed, 337 01 Rokycany
Email - Policie ČR Obvodní oddělení Rokycany, Jiráskova č.p. 179, Střed, 337 01 Rokycany
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída č.p. 2960, Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň 1
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Radnice, náměstí Kašpara Šternberka č.p. 242,
338 28 Radnice u Rokycan
Email - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Rokycany, Stehlíkova č.p. 131, Nové Město,
337 01 Rokycany1
- POVED s. r. o., IDDS: 4xwp5cq

