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MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY 
odbor dopravy a silničního hospodářství 

389 01 Vodňany, náměstí Svobody 18 
tel.č. 383 379 111 –  ústředna 

e-mail:muvod@muvodnany.cz 
 

 

Č.J.: MUVO  11304/2017   
 

 
VYŘIZUJE: 
TEL.:  
E-MAIL: 

Bc. Václav Blahout 
383 379 121 
blahout@muvodnany.cz 

DATUM: 19.12.2017   

 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 
 
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní 
správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) zákona číslo 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako silniční 
správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v přenesené působnosti 
ve smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích, na základě § 24 odst. 2 zákona 
o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, se souhlasem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, Územní 
odbor Strakonice - Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j.: KRPC-
169667-1/ČJ-2017-020706 ze dne 27.11.2017, 
 
 

POVOLUJE 
 

na žádost kterou dne 29.11.2017 podala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se 
sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, 

 
 

ČÁSTEČNOU UZAVÍRKU 
silnic II. a III. tříd ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

Vodňany 
(dle „TP 66 – Zásady po označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ dle schémat 

č. B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/14.2, B/16, B/17, B/24, B/25.1, C/1, C/2, C/3, C/4, 
C/6, C/10c, C/11, C/12, C/13, a C/14). 

 
 
Termín uzavírky: 

 
1.1.2018 do 31.12.2018. 

(doba částečné uzavírky v jednom úseku nepřekročí 2 týdny) 
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Druh uzavírky: 
Částečná 
 
Vedení objížďky: 
Není stanoveno 
 
Opatření v pravidelné autobusové dopravě: 
Není stanoveno 
 
Pořadateli akce se ukládají další následující závazné podmínky: 

1. Označený úsek komunikace bude uzavřen jen na dobu uvedenou v tomto rozhodnutí. 
2. Žadatel zodpovídá za řádný stav dopravního značení, jeho obnovu a údržbu po celou dobu 

povolení úplné uzavírky. Dopravní značení musí být provedeno dle stanovené přechodné 
úpravy provozu vydané Městským úřadem Vodňany, odboru dopravy a silničního 
hospodářství pod č.j. MUVO 11298/2017 ze dne 19.12.2017. 

3. V průběhu prací probíhající částečné uzavírky silnic II. a III. tříd ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Vodňany musí být zajištěna bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích a bezpečnost chodců.  

4. V případě potřeby bude při provádění běžné a souvislé údržby předmětných silnic II. a III. 
třídy doprava řízena pracovníky stavby (zhotovitele), kteří budou náležitě označeni, 
proškoleni a poučeni ve smyslu vyhlášky č. 294/2016 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích.  

5. Vždy musí být zajištěn přístup (nikoliv příjezd) do uzavírkou dotčených sousedních 
nemovitostí, objektů, provozoven a podle možností stavby je nutné zajistit i dopravní obsluhu, 
zejména pro obyvatele přilehlých nemovitostí.  

6. Do uzavřeného úseku pozemních komunikací musí být vždy umožněn nouzový příjezd pro 
vozidla Integrovaného záchranného systému (mj. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, 
Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky). Rovněž musí být zajištěna 
organizace svozu komunálního odpadu (případné snesení nádob pracovníky stavby na místo 
určení) a zásobování provozoven.  

7. O chystaných dopravních opatření musí žadatel prokazatelným způsobem v dostatečném 
předstihu informovat majitele a uživatele dotčených nemovitostí, objektů a provozoven. 
Zahájení a ukončení uzavírky musí žadatel v předstihu nahlásit složkám Integrovaného 
záchranného integrovaného systému (mj. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, 
Zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky) a vydavateli tohoto povolení. 

8. Práce budou probíhat podle zhotovitelem předloženého harmonogramu prací. 
9. Prostor, ve kterém bude probíhat běžná a souvislá údržba na předmětných silnicích II. a III. 

třídy musí být řádně zabezpečen podle platných právních předpisů o bezpečnosti práce. 
10. V prostoru uzavírky musí být z obou stran silnice po celou dobu trvání uzavírky umístěna 

informační tabule, na které budou uvedeny minimálně následující údaje: datum zahájení a 
ukončení údržby, resp. datum zahájení a ukončení uzavírky a identifikační údaje osoby, která 
stavbu provádí (zhotovitel), jméno a příjmení osoby zodpovědné za provádění stavby 
(stavbyvedoucí) a průběhu uzavírky, včetně kontaktního telefonu, jméno a příjmení osoby 
zodpovědné za osazení a stav dopravního značení včetně kontaktního telefonu.  

11. Podmínkami tohoto rozhodnutí nejsou dotčena práva ani povinnosti žadatele plynoucí z jiných 
právních předpisů.  

12. Odpady, které vzniknou v průběhu provádění údržby budou likvidovány odvozem na 
patřičnou skládku odpadu. V případě potřeby zhotovitel zajistí doložení patřičného potvrzení 
o uložení nebo likvidaci daného odpadu. 

13. Toto povolení nenahrazuje jiná povolení, vyjádření, stanoviska, potřebná podle platných 
zvláštních předpisů (mj. zejména pak ohlášení stavby, stavební povolení, povolení k zásahům 
do zeleně apod.).  

14. 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.  
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Odůvodnění: 
 
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní 
správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) zákona číslo 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako silniční 
správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v přenesené působnosti 
ve smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích, na základě § 24 odst. 2 zákona 
o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, obdržel dne 29.11.2017 žádost o povolení částečné uzavírky silnic II .a II. 
třídy od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 
10 České Budějovice. 
 
Částečná uzavírka byla stanovena z důvodu provádění běžné a souvislé údržby na silnicích II. a III. 
tříd ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany zaměstnanci Správy a údržby silnici 
Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice v průběhu 
roku 2018. Práce budou realizovány v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Vždy bude zachován obousměrný provoz minimálně střídavě jedním jízdním 
pruhem o šířce 3,0 metru. V případech kdy nebude v úseku pracovního místa zajištěn dostatečný 
rozhled na protijedoucí vozidla, bude provoz řízen pověřeními zaměstnanci. Práce si nevyžadují 
úplnou uzavírku komunikace ani přemístění autobusových zastávek.  
Pracovní místa budou označena dle „TP 66 – Zásady po označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“ dle schémat č. B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/14.2, B/16, B/17, B/24, 
B/25.1, C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/10c, C/11, C/12, C/13, a C/14. Na dopravních značkách B20a 
„Nejvyšší povolená rychlost“ bude rychlost „70“ místo „80“ a rychlost „50“ místo „60“. Maximální 
délka pracovních bude odpovídat výše uvedeným schématům. Dle potřeby bude při průjezdu 
pracovními místy navíc snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/hod pomocí dopravních značek 
B20a „Nejvyšší povolená rychlost“ a B 26 „Konec všech zákazů“. Doba uzavírky v jednom úseku 
nesmí překročit dva týdny. 
 
Podmínky rozhodnutí o uzavírce byly vydány v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, bezpečnosti chodců a ochrany. Současně s povolením uzavírky správní orgán stanovil 
opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na dotčených pozemních komunikacích podle 
příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Povolení k uzavírce pozemní komunikace nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zodpovědné osoby za uzavírku komunikací: 1) pan Jaroslav Rod, tel.: 724 030 489, 
        2) pan Pavel Homolka, tel. 724 034 978. 
 
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, a to podáním u Městského úřadu 
Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Odvolání ve věci uzavírky nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).  
Dnem oznámení rozhodnutí je den doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou. Nebylo-li 
možné adresátovi písemnost doručit přímo do vlastních rukou a byla proto ve smyslu ustanovení § 23 
odst. 1 správního řádu uložena, potom se za datum doručení považuje den vyzvednutí uložené 
písemnosti, byla-li tato vyzvednuta ve lhůtě do 10 dnů od jejího uložení. Jestliže si adresát nevyzvedl 
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uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, potom se podle § 24 
odst. 1 správního řádu písemnost považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.  
 
 
 
 
 
 

       Bc. Václav Blahout 
referent odboru dopravy a silničního hospodářství 

       úředně oprávněná osoba 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………….……………   Sejmuto dne: …………………….……………  
  
 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna 
i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………         ………………………………………… 
Podpis a razítko oprávněné osoby,    Podpis a razítko oprávněné osoby, 
potvrzující vyvěšení a zveřejnění     potvrzující sejmutí 
 
Obdrží na doručenku: 
 

 Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany I – k vyvěšení na úřední desce 

 Městský úřad Bavorov, Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov, IDDS: 3skbfjd – k vyvěšení na 
úřední desce 

 Obecní úřad Bílsko, Bílsko 34, 387 73 Bavorov, IDDS: tmxam78 – k vyvěšení na úřední 
desce 

 Obecního úřad Budyně, Budyně 9, 387 73 Budyně,  IDDS: s29ambv – k vyvěšení na úřední 
desce 

 Obecní úřad Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice, IDDS: pwib58i – k vyvěšení na úřední 
desce 

 Obecní úřad Drahonice, Drahonice 100, 389 01 Drahonice, IDDS: b83ampe – k vyvěšení na 
úřední desce 

 Obecní úřad Hájek, Hájek 11, 387 73 Hájek, IDDS: vtmamp4 – k vyvěšení na úřední desce 
 Obecní úřad Chelčice, Chelčice 123, 389 01 Chelčice, IDDS: d39bnjm – k vyvěšení na 

úřední desce 
 Obecní úřad Krajníčko, Krajníčko 5, 387 73 Krajníčko, IDDS: 7azamsa – k vyvěšení na 

úřední desce 
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 Obecní úřad Krašlovice, Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice, IDDS: f4aamt2 – k vyvěšení na 
úřední desce 

 Obecní úřad Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice, IDDS: f5jb3yv – k vyvěšení na 
úřední desce 

 Obecní úřad Měkynec, Měkynec 22, 387 73 Měkynec, IDDS: sdjb56m – k vyvěšení na 
úřední desce 

 Obecní úřad Pivkovice, Pivkovice 17, 387 73 Pivkovice, IDDS: qahbwbv – k vyvěšení na 
úřední desce 

 Obecní úřad Pohorovice, Pohorovice 43, 389 01 Pohorovice, IDDS: vevam2y – k vyvěšení na 
úřední desce 

 Obecní úřad Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice, IDDS: 4yrbqvv – k vyvěšení na úřední 
desce 

 Obecní úřad Stožice, Stožice 63, 389 01 Stožice, IDDS: uxzb5bp – k vyvěšení na úřední 
desce 

 Obecní úřad Truskovice, Truskovice 73, 389 01 Truskovice, IDDS: 5cmbtbb - k vyvěšení na 
úřední desce 

 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, ředitelství, Nemanická 2133/10, 370 10 České 
Budějovice, IDDS: cadk8eb 

 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 01 
Strakonice, IDDS: cadk8eb 

Obdrží na vědomí: 
 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 
Strakonice -  Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, IDDS: 
eb8ai73 

 ČSAD STRANS a.s., U Nádraží 984, 386 01 Strakonice, IDDS: mgacdu7 

 ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice 4, IDDS: cvfdmnj 

 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, 
IDDS: b7cdmj9 

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 
01 Strakonice, IDDS: ph9aiu3 

 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Oblastní středisko Strakonice, 
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice, IDDS: g4umvrn 

 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IDDS: 
e52cdsf 

 Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7 
Nové Město, 11000 Praha 1, Správa tratí Strakonice, IDDS: uccchjm 
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