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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“) a v souladu s § 39 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a na základě projednání s Policií
České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje - dopravním inspektorátem České
Budějovice, Magistrátem města České Budějovice, odborem správy veřejných statků, Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, společnostmi GW BUS a.s., ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a. s. a Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. a s obcemi,
na jejichž zastavěném území má být vedena objížďka, podle § 24 odst. 1, 2 písm. a) - d), 4 - 7, 9 zákona
č. 13/1997 Sb.
povoluje
žadateli: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice,
IČO: 45274924, Planá č.p. 72, 370 01 České Budějovice (dále jen „žadatel“),
na základě žádosti podané dne 15. 6. 2021,
úplnou uzavírku silnice č. III/15529 Plavská a L. M. Pařízka v Českých Budějovicích
v době od 1. 7. 2021 do 24. 12. 2021
Předpokládaný termín realizace jednotlivých etap dle předloženého HMG:
1. etapa (Jaselská - odbočka k bytovým domům Plavská a k mostu přes Malši) +
3. etapa (Roudenská – Lidická): 1. 7. 2021 – 10. 10. 2021
2. etapa (odbočka k bytovým domům Plavská – Roudenská): 11. 10. 2021 – 24. 12. 2021
a současně
částečnou uzavírku (jednosměrný provoz) místní komunikace Slunečná, J. Buděšínského,
J. K. Chmelenského a K. Lávičky v Českých Budějovicích
v době od 1. 7. 2021 do 24. 12. 2021
z důvodu realizace rekonstrukce silnice č. III/15529 Plavská a L. M. Pařízka v Českých
Budějovicích.
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Zodpovědný pracovník pověřený vedením prací: Bc. Jan Klepal, tel. 731 601 927.
Úplná uzavírka pozemní komunikace se povoluje za následujících podmínek:
1. Vedení objížďky:
Objízdná trasa pro vozidla do 6t, vozidla MHD, vozidla veřejné linkové dopravy a vozidla IZS
bude vedena ve směru z Nového Roudného po trase V. Nováka, J. Buděšínksého, Lidická tř.
(pro MHD a BUS: V Nováka, J. Buděšínksého, K. Lávičky, Slunečná). V opačném směru
je trasa vedena ulicemi Lidická tř., J. K. Chmelenského, K. Lávičky, J. Buděšínského
a V. Nováka. Dále bude zřízená doplňková objízdná trasa na silnici č. 15523 (Vidov, Borovnice,
Střížov) k napojení na silnici č. II/155.
Hlavní objízdní trasa pro vozidla nad 6t bude vedena obousměrně po silnici č. I/3 (ČB, Planá),
č. II/155 (Římov, Komařice, Strážkovice) a č. II/156 (Strážkovice, Nová Ves, Nedabyle, ČB).
Dále bude zřízená doplňková objízdná trasa na silnici č. 15529 (Roudné, Plav, Straňany)
k napojení na silnici č. II/155.
2. Označené úseky dotčených komunikací budou uzavřeny pouze na dobu stanovenou tímto
rozhodnutím. Žadatel zajistí řádné vyznačení uzavírky a objížďky dopravními značkami podle
schváleného dopravně inženýrského opatření, odsouhlaseného Policií České republiky, Krajským
ředitelstvím policie Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, a odpovídá za jeho stav po celou
dobu trvání uzavírky a objížďky. Při jakémkoliv jejich poškození je povinen závady neprodleně
odstranit, aby nebyla narušena plynulost a bezpečnost silničního provozu. Přechodná úprava provozu
na pozemní komunikaci (přechodné dopravní značení) bude provedena dle opatření obecné povahy
č.j. ODSH/9735/2021-2 ze dne 21. 6. 2021, které vydal zdejší silniční správní úřad a dle stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: ODSH 68310/2021/mace
ze dne 23. 6. 2021, které vydal Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního
hospodářství.
3. V křižovatce ulic L. M. Pařízka a Lidická tř. bude upraven signální plán SSZ. Nasazení upraveného
signálního plánu je žadatel povinen projednat a zajistit v dostatečném předstihu před samotným
termínem realizace.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.,
zn. 20/2021/4764/1568 ze dne 15. 6. 2021 (viz příloha).
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření GW BUS a.s., zn. 86/2021/mp ze dne 9. 6. 2021 (viz příloha).
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ze dne 15. 6. 2021
(viz příloha).
7. Po dobu uzavírky budou dočasně zrušeny či přemístěny zastávky linkové osobní dopravy
dle vydaného souhlasu dopravního úřadu s dočasným zrušením (přemístěním) zastávky,
zn. ODSH 68819/2021/ivha SO ze dne 17. 6. 2021 (viz příloha). Současně je žadatel povinen dodržet
a zajistit veškeré podmínky obsažené ve výše uvedeném souhlasu.
8. Žadatel vhodnými technickými opatřeními umožní/zajistí v průběhu uzavírky přístup k sousedním
nemovitostem. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod chodců v souladu
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb (tj. budou zajištěny bezbariérové koridory pro chodce šířky min. 1,2 m).
9. Zahájení, způsob zásobování a přístup (případně příjezd) k uzavírkou dotčeným firmám
a nemovitostem projedná žadatel s majiteli přilehlých nemovitostí před zahájením prací
nebo alespoň o konání této uzavírky v předstihu informuje obyvatele přilehlých bytových domů
a provozoven sídlících v této lokalitě (např. písemná informace do poštovní schránky nebo vylepená
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na vstupní dveře) a se společností FCC České Budějovice, s.r.o. bude projednán svoz domovního
odpadu (výše uvedené bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku).
10. Vlastní staveniště bude řádně ohrazeno a zajištěno. Na vhodném místě na začátku uzavírky bude
navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo
právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka
povolena, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název, objednatele, projektanta,
stavbyvedoucího apod).
11. Žadatel je povinen seznámit všechny své pracovníky s obsahem tohoto rozhodnutí (bude proveden
zápis do stavebního deníku).
12. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu a dotčené
komunikace budou zprůjezdněny. Skončení uzavírky oznámí Magistrátu města České Budějovice,
odboru dopravy a silničního hospodářství.
13. Po skončení uzavírky budou dotčené pozemní komunikace uvedeny do původního stavu.
14. Žadatel zodpovídá za případné škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu, majitelům
sousedních pozemků a nemovitostí či správcům komunikace nesplněním výše uvedených podmínek.
Před zahájením objížďky je nutno zdokumentovat stavební stav navržených dopravních tras
a objektů podél nich. Povolení nezbavuje žadatele povinností vyplývajících z ustanovení § 28 zákona
č. 13/1997 Sb. (týká se znečištění a poškození okolních komunikací staveništní dopravou).
15. Nesmí dojít ke škodě nebo úrazu způsobené třetí osobě.
16. Žadatel je povinen zajistit na vlastní náklady pravidelné čištění okolních pozemních komunikací,
jejichž znečištění vznikne staveništní dopravou.
17. Jakákoliv nutná změna oproti rozhodnutí, která vznikne při zjištění nových, nepředvídatelných
skutečností v průběhu realizace stavby, musí být předem projednána s věcně a místně příslušným
silničním správním úřadem, Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského
kraje – dopravním inspektorátem České Budějovice a ostatními účastníky řízení.
Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí a případné škody vzniklé z titulu nesplnění podmínek tohoto
rozhodnutí odpovídá žadatel. Odpovědná osoba: Bc. Jan Klepal, tel. 731 601 927.
V případě potřeby si Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství,
vyhrazuje dopravní značení doplnit nebo pozměnit na náklady žadatele.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu):
• EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice, IČO: 45274924,
Planá č.p. 72, 370 01 České Budějovice
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu):
• Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,
IČO: 00244732, zastoupené Magistrátem města České Budějovice, odborem správy veřejných statků
• Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650,
zastoupen Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370
10 České Budějovice, IČO: 70971641
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IČO: 65993390
• Obec Borovnice, IČO: 00581186
• Obec Strážkovice, IČO: 00245461
• Obec Nová Ves, IČO: 00581810
• Obec Nedabyle, IČO: 00245224
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Obec Komařice, IČO: 00581437
Obec Střížov, IČO: 00581895
Obec Plav, IČO: 00581861
Obec Římov, IČO: 00245402
Obec Heřmaň, IČO: 00581305
Obec Vidov, IČO: 00581917
Obec Roudné, IČO: 00245372
Upozornění:

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát (tj. ušlý zisk),
jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Dojde-li však dle § 39 zákona č. 13/1997 Sb. k podstatnému nárůstu zatížení části silnice nebo místní
komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá,
je osoba, která nárůst způsobila, povinna uhradit náklady spojené s úpravou dotčené části silnice
nebo místní komunikace.
Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zakládá skutkovou podstatu přestupku, za který může
silniční správní úřad uložit pokutu podle § 42b zákona č. 13/1997 Sb. až do výše 500.000,- Kč.
Odůvodnění:
Žádost společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice,
IČO: 45274924, Planá č.p. 72, 370 01 České Budějovice, ze dne 15. 6. 2021 o vydání rozhodnutí
o povolení úplné uzavírky silnice č. III/15529 Plavská a L. M. Pařízka a částečné uzavírky místní
komunikace Slunečná, J. Buděšínského, J. K. Chmelenského a K. Lávičky v Českých Budějovicích (viz
příloha) byla projednána s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje dopravním inspektorátem České Budějovice (č.j. KRPC-62-258/Čj-2021-020106 ze dne 9. 6. 2021),
Magistrátem města České Budějovice, odborem správy veřejných statků (souhlas ze dne 14. 6. 2021),
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje (souhlas ze dne 14. 6. 2021), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
(souhlas ze dne 14. 6. 2021) a s obcemi, na jejichž zastavěném území má být vedena objížďka.
Po přezkoumání žádosti a příslušných podkladů povolil Magistrát města České Budějovice, odbor
dopravy a silničního hospodářství, uzavírku, jak je ve výroku výše uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích prostřednictvím
Magistrátu města České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství (§ 81, 86 zákona
č. 500/2004 Sb., o správním řízení).
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4. zákona č. 13/1997 Sb.).

Ing. Jaroslav Mráz
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice
Příloha:
• Dopravně inženýrské opatření
• Vyjádření Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., zn. 20/2021/4764/1568
• Vyjádření GW BUS a.s., zn. 86/2021/mp
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Vyjádření ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s., ze dne 15. 6. 2021
Souhlas dopravního úřadu s dočasným zrušením (přemístěním) zastávky,
68819/2021/ivha SO

zn.

ODSH

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.
Obdrží:
Žadatel:
• EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdzta
Ostatní účastníci:
• Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků, - zde • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz
• Obec Borovnice, IDDS: dx9as4q
• Obec Strážkovice, IDDS: 6z9bhk3
• Obec Nová Ves, IDDS: nxgaubr
• Obec Nedabyle, IDDS: i6eb7jk
• Obec Komařice, IDDS: xqdb5px
• Obec Střížov, IDDS: w7tamvq
• Obec Roudné, IDDS: kc2au6r
• Obec Plav, IDDS: tnpedpf
• Obec Římov, IDDS: zddefn5
• Obec Heřmaň, IDDS: nexb6ty
• Obec Vidov, IDDS: uj8bqi8
Dotčené orgány:
• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor České
Budějovice, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
Na vědomí:
• Městská policie České Budějovice, - zde • Hasičský záchranný sbor, IDDS: ph9aiu3
• Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
• FCC České Budějovice, s.r.o., IDDS: fj3nkvh
• Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., IDDS: inndrmj
• GW BUS a.s., IDDS: ujv8e5t
• ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9
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