MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor dopravy a silničního hospodářství
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
tel.č. 383 379 111 – ústředna
e-mail:muvod@muvodnany.cz
SPIS.ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

DOPSIL 217/2019
MUVO 6607/2019
Ing. Václav Blahout
383 379 121
blahout@muvodnany.cz
26.7.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný 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 zákona o pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a po stanovisku 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-95911-10/ČJ-2019-020706, JID: PCR02ETRpo87758546 ze dne 22.7.2019,

POVOLUJE
na žádost podanou dne 22.7.2019 podnikající fyzickou osobou Pavlem Bílkem, IČ: 65013395, se sídlem Mnichov
132, 386 01 Strakonice, na základě plné moci od Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ:
70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11 000 Praha 1 – Nové Město, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 326 00
Plzeň,

ÚPLNOU UZAVÍRKU PROVOZU
na části silnice III/12231
A NAŘIZUJE OBJÍŽĎKU
po silnici III/14116, části silnic III/12231, II/141 a místní komunikaci Číčenice – Strpí,
vše ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany,

v termínu od 1.8.2019 do 14.8.2019,
z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby „Oprava železničního přejezdu P1143 na trati č. 190
České Budějovice - Plzeň“,
dle dopravně inženýrského opatření „Oprava železničního přejezdu P1143 v km 241,163 na trati č. 190 České
Budějovice – Plzeň, traťový úsek Dívčice – Číčenice 2. TK“ – výkres č. 1,
vypracované Pavlem Bílkem, IČ: 65013395, se sídlem Mnichov 132, 386 01 Strakonice,
které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Druh uzavírky:
Úplná
Vedení objížďky:
Dle dopravně inženýrského opatření „Oprava železničního přejezdu P1143 v km 241,163 na trati č. 190 České
Budějovice – Plzeň, traťový úsek Dívčice – Číčenice 2. TK“ – výkres č. 1
Opatření v pravidelné autobusové dopravě:
Není stanoveno
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Osobě, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce se stanovují tyto závazné podmínky:
1. Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proto pádu osob do nich;
2. V prostoru uzavírky musí být z obou stran pozemní komunikace po celou dobu trvání uzavírky umístěna
informační tabule, na které budou uvedeny minimálně následující údaje:
2.1. Datum a zahájení a ukončení stavby, resp. datum zahájení a ukončení uzavírky a identifikační údaje osoby,
která stavbu provádí (zhotovitel),
2.2. Jméno a příjmení osoby zodpovědné za provádění stavby a průběhu uzavírky včetně kontaktního telefonu,
2.3. Jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavby včetně kontaktního telefonu
2.4. Jméno a příjmení osoby zodpovědné za osazení a stav dopravního značení včetně kontaktního telefonu.
3. Po ukončení stavebních prací bude pozemní komunikace v předmětném úseku uvedena do původního stavu
před zahájením prací, řádně upravena, uklizena, stanoveným způsobem označena a nejpozději do 14. 8. 2019 ve
večerních hodinách uvedena do provozu. Skutečný termín zprůjezdnění bude předem oznámen Policii 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, Městu Vodňany, Obci Číčenice a vydavateli tohoto povolení.
4. Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavebních prací, budou likvidovány odvozem na skládku odpadu.
5. Při provádění stavebních 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.
6. Žadatel zodpovídá za řádný stav dopravního značení, jeho obnovu a údržbu po celou dobu povolení uzavírky.
Dopravní značení musí být provedeno, dle stanovené přechodné úpravy provozu vydané Městským úřadem
Vodňany, odborem dopravy a silničního hospodářství pod Spis. zn.: DOPSIL 218/2019, č.j.: MUVO 6604/2019
ze dne 26.7.2019.
Zodpovědná osoba za uzavírku pozemní komunikace a dodržení výše uvedených podmínek: Ing. Petr Novák,
Správa železniční a dopravní cesty, tel.: 972 543 197 nebo 724 495 578.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce: Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11 000 Praha 1 – Nové Město, Oblastní ředitelství Plzeň,
Sušická 23, 326 00 Plzeň, kterou na základě plné moci zastupuje podnikající fyzická osoba Pavel Bílek,
IČ: 65013395, se sídlem Mnichov 132, 386 01 Strakonice
 Správce dotčených silnic: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická
2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice.
 Vlastník dotčené místní komunikace a obec, na jejímž zastavěném území je nařízena objížďka: Obec
Číčenice, IČ: 00251097, se sídlem Číčenice 79, 387 71 Číčenice.

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) správního řádu, jako příslušný silniční správní
úřad, dle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona o pozemních komunikacích, obdržel žádost podanou dne
22.7.2019 podnikající fyzickou osobou Pavlem Bílkem, IČ: 65013395, se sídlem Mnichov 132, 386 01 Strakonice,
na základě plné moci od Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná
1003/7, 11 000 Praha 1 – Nové Město, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, týkající se omezení
obecného užívání uzavírkami a objížďkami, dle§ 24 zákona o pozemních komunikacích.
Předmětem žádosti je úplná uzavírka s nařízenou objížďkou z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby
„Oprava železničního přejezdu P1143 na trati č. 190 České Budějovice - Plzeň“.
Žádost byla dle § ustanovení § 24 odst. 2, písm. a) zákona o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem
pozemní komunikace, která má být uzavřena a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
tj. s Obcí Číčenice, IČ: 00251097, se sídlem Číčenice 79, 387 71 Číčenice a se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Strakonice, U
Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice, která má právo hospodařit se svěřeným majetkem Jihočeského kraje, IČ:
70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice.
Žádost byla dle § ustanovení § 24 odst. 2, písm. b) zákona o pozemních komunikacích dále projednána s obcí, na
jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka, tj. s Obcí Číčenice, IČ: 00251097, se sídlem Číčenice 79, 387
71 Číčenice.
Žádost nebyla projednána s provozovatelem dráhy dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních
komunikacích, jelikož osobou, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce pozemní komunikace je provozovatel dráhy, tj.
Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11 000 Praha 1 –
Nové Město, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň.
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Podmínky rozhodnutí o uzavírce byly vydány v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích.
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 pod Spis.
zn.: DOPSIL 218/2019, č.j.: MUVO 6604/2019 ze dne 26.7.2019.
Toto povolení nenahrazuje jiná povolení, vyjádření, stanoviska, potřebná podle platných zvláštních předpisů
(zejména pak ohlášení stavby, stavební povolení, územní rozhodnutí apod.).
Povolení k uzavírce pozemní komunikace nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Správní orgán, v souladu s § 68 odst. 2 správního řádu, vymezil jako účastníky řízení podle 27 odst. 1 správního
řádu, osobu v jejímž zájmu má dojít k uzavírce (žadatel, provozovatel dráhy), správce silnic, vlastníka místní
komunikace a obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka.

Poučení o opravném prostředku:
Dle ustanovení § 81, odst. 1 a § 83, odst. 1 správního řádu, se proti tomuto rozhodnutí lze do patnácti dnů od jeho
oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím správního orgánu, který toto rozhodnutí
vydal – Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství. Podané odvolání musí splňovat náležitosti
dle ustanovení §§ 81 a 82 správního řádu. Odvolání ve věci uzavírky, na základě ustanovení § 24 odst. 4 zákona
o pozemních komunikacích, nemá odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce na úřední desce Městského úřadu Vodňany
a Obecního úřadu Číčenice. Rozhodnutí bude rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude toto rozhodnutí předáno zpět Městskému úřadu Vodňany, odboru
dopravy a silničního hospodářství.
Vyvěšeno dne:…26.7.2019………

Sejmuto dne:……15.8.2019……

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna
i způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

…………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí
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Příloha:
 Dopravně inženýrské opatření „Oprava železničního přejezdu P1143 v km 241,163 na trati č. 190 České
Budějovice – Plzeň, traťový úsek Dívčice – Číčenice 2. TK“ – výkres č. 1.
Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Pavel Bílek, Mnichov 132, 386 01 Strakonice; IDDS: t35qemm
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice;
IDDS: cadk8eb
 Obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice; IDDS: pwib58i – k vyvěšení na úřední desce
Dotčený orgán:
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice - Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 368 01 Strakonice; IDDS: eb8ai73
Obec, jejíž správní orgán rozhodnutí doručuje:
 Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce
Subjekty dle § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích:
 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
 GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice 4; IDDS: ujv8e5t
 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice;
IDDS: b7cdmj9
 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr; IDDS: s9374qh
 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
 Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370
01 České Budějovice 7; IDDS: kdib3rr
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IDDS: n75aau3
Na vědomí:
 Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň;
IDDS: uccchjm
 České Dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11 000 Praha 1 – Nové Město; IDDS: e52cdsf
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