Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
ZNAKON a.s.
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
IČ: 26018055
Naše značka:
MUST/039438/2018/OD/rod

Vyřizuje:
Rodová 383 700 290

Datum:
17. září 2018

Vypraveno dne:

Rozhodnutí
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40, odst. 4,
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na
základě podané žádosti, se souhlasem správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod
Strakonice a se souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, v návaznosti na předchozí projednání
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,

povoluje
firmě Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, úplnou uzavírku silnice
č. II/144 v úseku Volyně - na hranici okr. Strakonice a okr. Prachatice ( I. – IV. etapa ), při
dodržení stanovených podmínek:
1) Uzavírka se povoluje z důvodu opravy povrchu silnice č. II/144 ve výše uvedeném úseku,
po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-118911-1/ČJ-2018020706 ze dne 29.8.2018 a vyjádření správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod
Strakonice č.j. SÚS JčK 13664/2018 ze dne 3.9.2018, při dodržení jejich podmínek.
2) Uzavírka silnice č. II/144 se povoluje v těchto termínech a rozsahu:
I. ETAPA – od 24.9.2018 do 19.10.2018 – v úseku hranice okr. Strakonice a okr. Prachatice
po křižovatku se silnicí č. III/1447 před obcí Předslavice ( SO 101 )
Objízdná trasa místní dopravu: silnice č. III/14213 – Tvrzice – silnice č. III/14124 – silnice
č. III/14213 – Bohunice – silnice č. III/1447 – Všechlapy – silnice č. III/1447 – Předslavice a zpět
II. ETAPA – od 17.10.2018 do 30.10.2018 – Předslavice - průtah obcí ( SO 102 )
III. ETAPA – od 25.10.2018 do 12.11.2018 – v úseku od křižovatky se silnicí č. III/1445 za obcí
Předslavice ke křižovatce se silnicí č. III/1442 u obce Černětice ( SO 103 )
Objízdná trasa místní dopravu: Předslavice - silnice č. III/1445 – Marčovice – silnice č. III/1445 Kakovice – silnice č. III/1422 – Litochovice – silnice č. II/142 – Volyně – silnice č. I/4 – silnice
č. II/144 – Nišovice – Černětice a zpět
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IV. ETAPA – od 8.11.2018 do 30.11.2018 – v úseku od křižovatky se silnicí č. III/1442 u obce
Černětice na začátek Volyně
Objízdná trasa pro místní dopravu: Černětice – silnice č. II/144 – Předslavice – silnice č. III/1445
– Marčovice – silnice č. 1445 – Kakovice - silnice č. III/1422 – Litochovice – silnice č. II/142 –
Volyně a zpět
Objízdná trasa pro tranzitní dopravu I. – IV. etapa:
Vlachovo Březí – silnice č. III/14415 – Libotyně - silnice č. III/14415 – Radhostice - silnice
č. III/14415 – Budilov - silnice č. III/14415 – Hradčany - silnice č. III/14415 - Čkyně – silnice č.
I/4 – Volyně a zpět
Práce budou probíhat postupně po jednotlivých etapách. Z důvodu odlišných objízdných tras
pro jednotlivé etapy musí být etapa vždy ukončena a až pak zahájena etapa následující.
3) Uzavírky a objížďky musí být řádně označeny dopravními značkami dle přechodné úpravy
silničního provozu, kterou stanovil zdejší silniční správní úřad opatřením obecné povahy
dne 17.9.2018 pod č.j. MUST/039439/2018/OD/rod.
Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, České
Budějovice byla stanovena přechodná úprava silničního provozu na silnici č. I/4 pod č.j. KUJCK
111560/2018
dne 4.9.2018. Městským úřadem Prachatice, odborem komunálních služeb a
dopravy, oddělení silničního hospodářství byla stanovena přechodná úprava silničního provozu
opatřením obecné povahy na silnici č. III/14415 pod č.j. MUPt/28283/2018/02/KSD/Ryb dne
10.9.2018. Městským úřadem Vimperk, odborem dopravy a silničního hospodářství byla stanovena
přechodná úprava silničního provozu na silnici č. III/14415, č. III/14522, č. III/1707 pod č.j.
MUVPK-OD 30297/18-NOV ze dne 12.9.2018.
4) Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným zrušením zastávek, který vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, České
Budějovice pod č.j. KUJCK 115273/2018 dne 13.9.2018:
1. Dočasně zrušené zastávky:
Volyně,Černětice
Volyně,Černětice,žel.st.Nišovice
Nišovice
Náhradní zastávky: bez náhrady
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky) linky:
- 370560 Prachatice - Vlachovo Březí - Volyně - Strakonice
Termín dočasného zrušení zastávek: po dobu realizace SO 102
2. Dočasně zrušené zastávky:
Předslavice,Všechlapy
Předslavice
Volyně,Černětice
Volyně,Černětice,žel.st.Nišovice
Nišovice
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Náhradní zastávky: bez náhrady
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky) linky:
- 370560 Prachatice - Vlachovo Březí - Volyně - Strakonice
Termín dočasného zrušení zastávek: po dobu realizace SO 103
3. Dočasně zrušená (přemístěná) zastávka: Bohunice
Náhradní zastávka: bude zřízena na objízdné trase v prostoru křiž, sil. III/1447 a III/14213
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku) linky:
- 370560 Prachatice - Vlachovo Březí - Volyně - Strakonice
Termín dočasného zrušení (přemístění) zastávky: po dobu realizace SO 103
4. Dočasně zrušené zastávky:
Volyně,Černětice,žel.st.Nišovice
Nišovice
Náhradní zastávky: bez náhrady
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky) linek:
- 370560 Prachatice - Vlachovo Březí - Volyně - Strakonice
- 380200 Strakonice - Volyně - Vacovice - Čestice - Malenice
Termín dočasného zrušení zastávek: po dobu realizace SO 104
5. Dočasně zrušené zastávky:
Újezdec,rozc.Konopiště 1.0
Újezdec
Tvrzice,rozc.1.0
Předslavice
Volyně,Černětice
Nišovice
Náhradní zastávky: bez náhrady
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky) linek:
- 370701 Prachatice - Strakonice - Praha
- 137443 Praha - Strakonice/Písek - Prachatice - Volary - Černá v Pošumaví
Termín dočasného zrušení zastávek: po dobu realizace SO 101, SO 102, SO 103 a SO 104
Výše uvedené dopravní opatření bude projednáno s městem Volyně a s obcemi Újezdec,
Tvrzice, Předslavice, Bohunice a Nišovice.
Umístění dočasné zastávky na objízdné trase v prostoru křiž, sil. III/1447 a III/14213
bude odsouhlaseno Krajským ředitelstvím Policie ČR - DI Prachatice (z hlediska
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu). Zhotovitel stavby zajistí osazení přenosných
označníků zastávky.
Žadatel zajistí v dostatečném předstihu informovanost cestující veřejnosti o dočasném
dopravním opatření v obslužnosti dočasně zrušených zastávek, a to minimálně v rozsahu
vylepení písemného oznámení na označnících dočasně zrušených zastávek.
Na tomto oznámení bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou
- nejbližší obsluhovaná zastávka
- důvod, proč není zastávka obsluhována
- kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním
opatření.
Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu
bude toto oznámení odstraněno. V případě dřívějšího ukončení úplné uzavírky, prodloužení
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 1768038/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http://www.mu-st.cz

tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 324 535

úplné uzavírky nebo změně termínů prováděných prací oznámí neprodleně zhotovitel
stavby tuto skutečnost dopravcům ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.,
ČSAD STTRANS a.s., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a ŠVARCTRANS s.r.o..
5) Budou dodrženy podmínky stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 3.9.2018,
vyjádření ČSAD AUTOBUSY České Budějovice ze dne 4.9.2018, vyjádření ŠVARCTRANS s.r.o.
ze dne 11.9.2018 a vyjádření ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. ze dne 11.9.2018.
6) Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení. Po celou dobu uzavírky
bude prováděna jeho kontrola a údržba.
7) Žadatel zodpovídá za řádný stav dopravního značení a jeho případnou obnovu během celé doby
uzavírky. Označení uzavírky musí být zřetelné i v době snížené viditelnosti.
8) Ihned po ukončení uzavírky je žadatel povinen uvést dopravní značení do původního stavu.
9) Stanovený konečný termín uzavírky nelze překročit bez souhlasu povolujícího orgánu, v případě
dřívějšího ukončení prací je nutno ihned uzavírku ukončit.
10) Po dobu povolené uzavírky musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti
přiléhající ke komunikaci.
11) V průběhu prováděných prací musí být obyvatelé přilehlých nemovitostí, zejména
při uzavření úseku v obci Předslavice, jasně a zřetelně informováni o prováděných činnostech.
12) V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být
ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.
13) Při provádění prací nesmí být nadměrně znečisťovány přiléhající komunikace, nečistoty musí
být průběžně odstraňovány a po ukončení prací musí být komunikace i s objekty a zařízením
na nich umístěných náležitě vyčištěny.
14) Dojde-li na objízdné trase po dobu uzavírky k případným škodám, náhradu nebo její odstranění
bude vlastník komunikace požadovat po žadateli o uzavírku a objížďku.
15) Žadatel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu, chodcům
či vlastníku komunikace nesplněním podmínek tohoto rozhodnutí.
16) Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá pan Filip Vojíř, stavbyvedoucí
- tel. 724 059 730.
17) Povolujícímu orgánu, Policii ČR-KŘ, DI Strakonice a vlastníkovi komunikace zůstává právo
dané podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to obecný zájem či zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích v dotčené oblasti.
Odůvodnění:

Rozhodnutí se vydává na žádost žadatele a je vázáno podmínkami zajištění bezpečnosti silničního
provozu i k ochraně silničních zájmů. Žádost byla projednána se správcem/vlastníkem komunikací
- Správou a údržbou silnic Jč kraje, závod Strakonice, dále s Policií ČR-KŘ, DI Strakonice,
provozovateli autobusové dopravy a s obcemi dotčenými trasou uzavírky a objížďky.
Poučení o odvolání:

Podle ust. § 81, § 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze proti tomuto rozhodnutí podat
do l5-ti dnů od jeho oznámení (doručení) odvolání ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odbor
dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Strakonice.
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Případné odvolání nemá, dle § 24 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

______________________
Ing. Václav B ý č e k v. r.
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Příloha:

situace DIO orazítkovaná Policií ČR – 5x
Obdrží:
Účastníci řízení:

Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
Správa a údržba silnic JčK, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice
Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice ( č.j. KRPC-118911-1/ČJ-2018-020706 )
Ostatní:

vlastní
Na vědomí:

HZS Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice
Zdravotnická záchranná služba Strakonice, Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Nemocnice Strakonice a.s. – údržba a správa, p. Kačírek, Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Krajský úřad JčK, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Městský úřad Prachatice, Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství,
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Městský úřad Vimperk, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Nad Stadiónem 199, 385 17
Vimperk
Správa a údržba silnic JčK, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 11 Prachatice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, 386 13 Strakonice
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
ŠVARCTRANS, s.r.o., U sloupů 21, 385 01 Vimperk
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Ringhofferova 115/1,150 00 Praha 5
Město Vlachovo Březí, Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
Obec Radhostice, Radhostice 21, 384 81 Čkyně
Obec Čkyně, Čkyně 2, 384 81 Čkyně
Město Volyně, nám. Svobody 41, 387 01 Volyně
Obec Tvrzice, Tvrzice 44, 384 22 Vlachovo Březí
Obec Bohunice, Bohunice 36, 384 22 Vlachovo Březí
Obec Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně
Obec Předslavice, Předslavice 17, 387 01 Volyně
Obec Nišovice, Nišovice 18, 387 01 Volyně
Zemědělské obchodní družstvo Předslavice, Předslavice 2, 387 01 Předslavice
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