Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
SWIETELSKY stavební s.r,o.

Prařská tř.495/58
370 04 ČeskéBudějovice
IČ: 48035599

Pavel Bílek
dopravně inž. opatření
Mnichov 132
386 01 Strakonice

v zastoupení

Ič: 65013395

Naše značka:

MUsTi037498/2

$praveno

0 1

Vyřizuje:

8/OD/hev

Iag' Hejpetrová 383 700 256

Datum:
5' září 2018

dne:

RozhodnutÍ
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako pffslušný silničnísprávní úřad ve věcech silnic II.
a III. třídy podle $ 40, odst' 4, písm. a) zákona o pozemních kornunikacích č.13/1997 Sb., ve znění
pozdějšíchpředpísů, na zák]adě podané žádosti, se souhlasem správce komunikace Správy a údrŽby
silnic (SÚS) Jč kraje, závod Strakonice a se souhlasem Policie ČR-t<Ř, DI Strakonicé, v ňávarnosti
na přeclchozí projednání podle ustanovení $ 24 záktrna č. 13/1997 sb., pozemních komunikacích,
ve znění pozdějšíchpředpisů,

povoluje
společnosti SWIETELSKY stavební s'r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 ČeskéBudějovice,
IČ:48035599_, kterou zastupuje pan Pavel Bílek, dopravně inž. opařeni Mnichov i32, ggo or
Strakonice, IČ: 65013395, úplnou uzavírku silnice č. rrVrzso, ná Úase Mečichov - Hlupín, při
dodržení stanovených podmínek:
1) Úplná uzavírka se povoluje z důvodu realizace stavby ,,oprava sÍlnice |II|L73O Mečichov _
Hlupín", po předchozím písemnémvyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakoníce č.j. KRPC_1231B21/ČJ-2018-020706 ze dne 31.8.2018 a na základě souhlasu Správy a údržbysilnic Jihočeského
kraje, závodStrakonice čj' SÚS Jčk1344312018 ze dne 29'8.2018, při dodrž.ňi3e;i.t' podmínek'
2) Uzavírka silnice se povoluje v termínu od 11.9.2018 do 23'9.2018.

objízdnó trasa: od uzavřeného úseku * Mečichov _ po silnicÍ č. ilVl731 přes Nahošín_ po silnici
č. [I/1339 do Třebohostic - po silnici č. Iyl39 do obce Hlupín - obousměrně.

3) Uzavírka musí být řádně označena dopravními značkami dle přechodné úpravy silničního
provozu, kterou stanovil zdejšísilničnísprávní úřad opatřením obecné povahy pod
čj' MUST 1037 4931201 8/oD/řrev ze dne 5.9.2018.
4) Brrdrru dodrženy podmínky stanoviska

Čsno STTRANS

a.s., Strakonice ze dne 5.9.2018:

Uzavírka se dotkne linek pravidelné linkové osobní dopravy 380020 Strakonice Blatná, 380170

Strakonice_Doubravice_Blatná-Buzicea380800Předmíř_Lnáře_Blatná_Horažďovice.
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11.9.2018

Dne 11.9.2018 bude autobusům pravidelné ]inkové osobní dopravy umožněn průjezd do 8,00 hod.
Od 8,00 hod.

-

24,00 hod. budou spoje linek PAD vedeny takto:

Dotčenéspoje linek 380020 a 380170 vedeny po stanovené objížďce z Nahošína do Mečichova,
kde se otočía pojedou zpět do Nahošína a po sil. illl73 do Třebohostic nebo po sil. ilI/1731 do
Doubravice a dále dle planrého jízdníhořádu. Po dobu uzavírky budou u spojů 3,29,31, 6, 8 a 28
linky 380020 a spojů 3 a 31 linky 38170 zrušeny zastávky Hlupín a Třebohostíce, Zadní Zborovice.

-

Spoje 18, 20 a 22 lÍnky 380800 budou v tuto dobu vedeny po stanovené objížďce Horažďovice
sLI.illl74 _ sil. ilI/l733 _ sil. ilIl1731 do Mečichova, kde se otočía pojedou zpět po sil. Iil/1731 _
sii. Iil/1733 _ Komušín.Po dobu uzavírky budou u těchto spojů zrušeny zastávky Hlupín, Na
samotě a Hlupín'
17.9.2018 od 8.00 hod. -18.9.2018 do 24.00 hod.

Dne 17.9'2018 bude autobusům pravidelné linkové osobní dopravy umožněn pnijezd do B,00 hod.
Od 8,00 hod. dne 17.9.2018-24,00 hod. dne 18.9.2018 budou spoje linek PAD vedeny takto:

Dotčenéspoje iinek 380020 a 380170 budou vedeny po stanovené objížďce zNahošínado
Mečichova, kde se otočía pojedou zpět do Nahošína a po sil. WŮ3 do fiebohostic nebo po sil.
l'II/1731 do Doubravice a dále dle platného jízdníhořádu. Po dobu uzavírky budou u spojů 3, 29,
31, 6, 8 a 28 linky 380020 a spojů 3 a 31 linky 38170 zrušeny zastávky Hlupírr a fiebóhostice,
Zadní Zborovice.
']"5,

17, 18, 20 a 22 línky 380800 budou v tuto dobu vedeny po stanovené objížďce
Horažďovice - sil. IlI74 _ sil. III/1733 - sil. ilI/173t do Mečichova, kde se otočía pojedou zpět
po sil. ilI/1731_ sil. ffi/1733 - Komušín a dále dle platrrého jízdníhořádu obousměrně. Po dobu
Spoje

uzavírky trudou u těChto spojů zrušeny zastávky Hlupín, Na samotě a Hlupín'

V ostatní dny úplnéuzaúrky bude autobusům pravidelné linkové osobní dopravy umožněn
průjezd uzavřen;ým úsekem.

5) Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným zrušením zastávek, který vydal Krajský úřad
Jihočeskéhokraje, odbor dopravy a silničníhohospodářswí, oddě]ení silničnídopravy, České
Budějovice pod č.j. KUJCK I10475l201B dne 31.8.2018:
1. Dočasně zrušenézastávky:

fiebohostice, Zadní Zborovice
Hlupín
Mečichov
Termín dočasnéhoznršenízastávek: 11.9.2018 od 8:00 do 24:00, 17.9.2018 od 8:00 do 19.9.2018
do 24:00 hodin
Náhradní zastávky: bez náhrady
Dotčenéspoje:
380020 Strakonice - Blatrrá
380170 Strakonice - Doubravice
380800 Předmíř - Lnáře _ Blatná

- Blatrrá
- Horažďovice

Výše uvedené dopravní opatření bude projednáno s obcemi Třebohostice, Hlupín, Mečichov.
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Žadatel zajistí v dostatečnémpředstíhu Ínformovanost cestující veřejnosti o dočasném doprarmím
opatření v obslužnosti dočasně zrušených zastávek, a to minimiilně v rozsahu vylepení písemného
oznámení na označnícíchdočasně zrušenézastávek.
Na tomto oznámení bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou
- nejbližšíobsluhovaná zastávka
- důvod, proč není zastávka obsluhována
- kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestujícíveřejnosti o tomto dopravním opatření.
Neprodleně po skončeníuzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu bude
toto oznámení odstraněno. V případě dřívějšíhoukončerríúplnéuzavílky, prodloužení úplné
uzavírky nebo změně termínůprováděných prací oznámí neprodleně zhotovitei stavby tuto
skutečnost dopravci Čsno STTRANS a.s..
6) Budou dodrženy podmínky stanovené správcem komunikace, Správy a údržbysilnic Jč kraje
dle vyjádření čj. sÚs rrx l3443l20Í8ze dne 29.8.2018
7) Komunikace můžebyt uzavřena až po provedení dopravního značení.

8) Žadatel zodpovídá za řádný stav dopravního značeníajeho případnou obnovu během celé doby
uzavírky.
9 lhned po ukončeníuzavírky je žadatel povinen uvést dopravní značenído původníhostavu.

10) Po dobu povolené uzavírky musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti
přiléhajícíke komunikaci.
11) V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušeníbezpečnosti silničního provozu' rresmí být
ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.

12)Uzavírkou nebude dotčen provoz autobusové dopravy'

13) Stanovený konečný termín uzavírky nelze překročit bez souhlasu povoltrjícího orgánu, v

případě dřívějšíhoukončeníprací je nutno ihned uzavírku ukončit.

14) Při provádění prací nesmí byt nadměrně znečisťovány přiléhajícíkomunikace, nečistoty musí
být průběžněodstraňovány a po ukončeníprací musí být komunikace i s objekty a zařízením na
nich umístěných náležitě vyčištěny.

15) Dojde-li na objízdnétrase po dobu uzavírky k případným škodám, náhradu nebo její odstranění

bude vlastník komuníkace požadovat p0 žadateli o uzavírku a objížďku.

16) Žadatel zodpovídá za veškeré škody způsobené účastníkůmsilničníhoprovozu či vlastníku
komunikace ned održenímpodmínek tohoto rozhodnutí.
17) Za dodržení veškeých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá

tel. 725 560 690.

Richard Dub, stavbyvedoucí _

18) Povolujícímuorgánu, Policii ČRa 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 dotčenéoblasti.
odůvodnění:

Rozhodnutí se vydává na žádost žadatele a je vázáno podmínkami zajištěníbezpečnostísilničního
provozu i k ochraně sílničníchzájmů. Žádost byla projednána se správcem komunikací - Správou a
údržbousi]nic Jč kraje - závod. Strakonice, Policií ČR-rcŘ, DI Strakonice, provozóvatelem
autobusové dopravy a s obcí dotčenou trasou uzavírky.
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Poučenío odvolání:

Podle ust. s 81, $ 83 a s 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze proti tomuto rozhodnutí podat
do 15-ti dnů od jeho oznámení (doručení)odvolání ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj, odbor
dopravy a silníĚníhohospodářswí,- U Zimního stadionu 1g52l2, 37D 76 ČeskéBudějovice,
prostřednicwím odboru dopravy MěU Strakonice.
nřípadnéodvolání nemá, dle $ 24 odst' 4) zákona č. 13lL997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějšíchpředpisů, odkladný účinek.

Ing.Václav

Býček v.T.

vedoucí odboru dopravy

otisk úředniho razítka

Příloha:

situace DIo orazítkovaná Poticí ČRzx
obdrží:

ucastnrcl nzenll

Pavel Bílek, dopravně inž. opatření, Mnichov 132, 386 0L Strakonice
SÚS Jčk, závod Snakonice, U Řepické zastávky L294,386 0]" Strakoníce
Dotčerréorgány státní správy:

Policie ČR-t<Ř, DI Strakonice, Na ohradě

1'a67

,386 01 Strakonice

(

č.j, KRPc-123rez-ttč;'t-zore-ozozoo;

ostatní:

vlastní
Na vědomí:

HZS Jihočeského kraje, územníodbor Strakonice, Podsrpenská 438,386 01 Strakonice

Zdravotnická záchranná služba Strakonice, Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Nemocnice Suakonice a.s' - údržbaa správa, p. Kačírek,Radomyšlská 336, 386 29 Strakoníce
Čsen STTRANS a.s., U Nádraží 9B4, 386 13 Strakonice
Krajský úřad JčK, odbor dopravy a silničníhohospodářswí, oddělení silničnídopravy', U Zimního
stadionu lg52l2, 37 0 7 6 ČeskéBudějovice
obec Hlupín, Hlupín 54, 386 01 Strakonice
obec Mečichov Mečichov 3, 387 36 Mečichov
Obec Doubravice, Doubravice 43, 387 35 Doubravice
obec Třebohostice, Třebohostice B, 387 37 Třebohostice
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