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ROZHODNUTÍ 

O POVOLENÍ UZAVÍRKY KOMUNIKACE A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY 

 

Výroková část: 

Městský úřad Kaplice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle 
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, 
kterou dne 21.42020 podal 

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, Správa 
tratí České Budějovice provozního oddělení, A. Trägera 90, 370 10 České Budějovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát č.j. KRPC-621-94/ČJ-2020-020206 
ze dne 21.4.2020, souhlasu majetkového správce komunikace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, 
závod Český Krumlov ze dne 27.4.2020, Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice č.j. 
2247/3220/20/JST ze dne 21.4.2020, závazného stanoviska Obecního úřadu Dolní Dvořiště č.j. OuDD-
0349/2020/IK ze dne 27.4.2020, po projednání s dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice ze dne 
22.4.2020, JIHOTRANS GROUP České Budějovice ze dne 21.4.2020, s městy, městysem a obcemi, kterými 
jsou Bujanov ze dne 23.4.2020, Český Krumlov ze dne 27.4.2020, Černá v Pošumaví ze dne 24.4.2020, 
Dolní Dvořiště, Frymburk ze dne 22.4.2020, obec Horní Dvořiště ze dne 27.4.2020, Lipno na Vltavou                  
ze dne 27.4.20202, Loučovice 24.4.2020, Rožmberk nad Vltavou ze dne 27.4.2020, Střítež ze dne 
23.4.2020, Vyšší Brod ze dne 23.4.2020, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky              
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e   ú p l n o u   u z a v í r k u  a  s t a n o v u j e  o b j í ž ď k u 

•  uzavřená silnice:  III/16329, na pozemku par.č. 23/2 k.ú. Rybník u Dolního Dvořiště, par.č. 280/2, 
298/24, 298/25, 279 k.ú. Trojany u Dolního Dvořiště 

• uzavřená veřejně přístupná účelová komunikace, na pozemku par.č. 146 k.ú. Rybník u Dolního 
Dvořiště, par.č. 275/4, 280/2 k.ú. Trojany u Dolního Dvořiště   

• území: osada Rybník, obec Dolní Dvořiště, železniční přejezdy  P5558 - "1B", P6107 - "1A"  

• uzavřený úsek: osada Rybník, železniční přejezdy, trvalá objízdná trasa železničního podjezdu – 
mostu ev.č. 163-030 na silnici II/163 pro vozidla vyšší nad 3 m 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Správa tratí 
České Budějovice 
A. Trägera č.p. 2849/90 
370 10 České Budějovice 



Č.j. MěÚK/10854/2020 str. 2 

 
• z důvodu: oprav železničních přejezdů 

• termín: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v termínu 

- P5558 – „1B“ od 11.5.2020 do 14.5.2020, silnice III/16319,  

 trať směr Lipno nad Vltavou 

- P60107 –„1A“ od 14.5.2020 do 20.5.2020, veřejně přístupná účelová komunikace,  

 majetkový správce Správa a údržba silnic, Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, 

    trať směr Horní Dvořiště (Český Heršlák) – Kaplice Nádraží –České Budějovice 

• veřejná linková autobusová doprava: nebude dotčena 

• objízdná trasa: dle stanovení přechodné úpravy provozu silničního správního úřad Kaplice č.j. 
MěÚK/10766/2020 ze dne 27.54.2020, silničního správního úřad Český Krumlov č.j. MUCK 
20922/2020/ODSH/Au ze dne 27.4.2020, silničního správního úřadu KÚ JČ kraje, Oddělení silničního 
hospodářství. 

• vedení dopravy: automobilová doprava vyšší než max. 3 m 

a) bez omezení, II/163 Rybník, Dolní Dvořiště, I/3 směr Kaplice, II/157 Kaplice Nádraží,  

                    Český Krumlov, I/39 Černá v Pošumaví, II/163 Frymburk Lipno nad Vltavou,  

 Loučovice, Vyšší Brod, Rybník 

b) bez omezení, II/163 Rybník, Vyšší Brod, Loučovice, Lipno nad Vltavou, Frymburk,  

 Černá v Pošumaví, I/3 Český Krumlov, II/157 Kaplice Nádraží, I/3 Kaplice,  

 Dolní Dvořiště, II/163 Rybník 

c) do 20t, II/163  Rybník, II/160 Rožmberk nad Vltavou, Český Krumlov 

• odpovědná organizace nebo osoba za provedení tohoto stanovení:  Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Správa tratí České Budějovice, Ing. Tomáš Hůrka, vedoucí provozního 
oddělení, mobil 972 544 461 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Předmětný úsek silnice III/16329 a veřejně přístupné účelové komunikace smí být uzavřen až po 
provedení stanovení dopravního značení a pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. 

2. V průběhu uzavírky nebudou pozemky silnice III/16329, par.č. 23/2 k.ú. Rybník u Dolního Dvořiště, 
par.č. 280/2, 298/24, 298/25, 279 k.ú. Trojany u Dolního Dvořiště a účelové komunikace, par.č. 146 
k.ú. Rybník u Dolního Dvořiště, par.č. 275/4, 280/2 k.ú. Trojany u Dolního Dvořiště, které sousedí 
s železničními přejezdy, využívány k odtavování stavební techniky a parkování vozidel stavby,                             
v souladu s  § 19  a v návaznosti § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích. 

3. Označení uzavřeného úseku přenosným dopravním značením zajistí žadatel na vlastní náklady 
(prostřednictvím odborné firmy s příslušným oprávněním k provádění těchto prací). Uzavřený úsek 
bude označen mimo jiné orientační tabulí s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a identifikací 
realizační firmy v souladu s ČSN 736005.  

4. Přenosné dopravní značení bude udržováno po celou dobu uzavírky a objížďky v náležitém stavu. 
Žadatel odpovídá za každodenní kontrolu stavu dopravního značení po celou dobu uzavírky a 
objížďky. 

5. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu 
přechodnou úpravou provozu, které vydaly místně a věcné příslušné silniční správní úřady. 

6. Jakékoliv změny termínů souvisejících s touto uzavírkou budou bezodkladně nahlášeny zdejšímu 
povolujícímu úřadu a všem dotčeným osobám uvedeným v rozdělovníku tohoto rozhodnutí. 

7. Ihned po ukončení uzavírky musí být odstraněna pomocná zařízení a označení uzavírky a objížďky. 
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8. Nebude docházet v nadměrné míře ke znečišťování či poškozování veřejných prostranství. Případné 

znečištění či poškozování bude neprodleně odstraněno na náklady provádějícího.  

9. Žadatel ručí rovněž za veškeré škody, které mohou vzniknout uživatelům výše uvedených pozemních 
komunikací v důsledku prokázaného nedodržení podmínek tohoto povolení. 

10. Žadatel je odpovědný za zachování co možná nejvyšší míry bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu v celé lokalitě dotčené prováděním prací a v jejím nejbližším okolí.  

11. Silniční správní orgán, po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, si vyhrazuje právo výše 
uvedené stanovení změnit, doplnit či upravit, př. i zrušit, v případě prokazatelného veřejného zájmu. 

12. Toto rozhodnutí nenahrazuje právo, souhlas, oprávnění či povolení ke vstupu do těles chodníků, 
místních komunikací, silnic a veřejných prostranství v majetku jiných vlastníků. 

13. Pokud bude zjištěno neplnění podmínek tohoto rozhodnutí, může dojít k uložení pokuty. 

14. Toto rozhodnutí nenahrazuje jiná rozhodnutí, povolení, souhlasy ani jiné dokumenty podle 
bezpečnostních a jiných právních předpisů.  

15. Žadatel prokazatelně informuje o předmětné uzavírce media. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, Správa tratí České 
Budějovice provozního oddělení, A. Trägera 90, 370 10 České Budějovice 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 21.4.2020 žádost o povolení uzavírky a stanovení objízdné trasy z důvodu 
rekonstrukce železničních přejezdů. Součástí podkladů pro vydání rozhodnutí byly souhlasy dotčeného 
orgánu policie a dopravců. Silniční správní úřad projednal předmětnou žádost s dotčenými obcemi, na 
jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka či nařízena objížďka, s dopravci, dotčenými 
silničními správními úřady. Všichni vydali souhlasné stanovisko. Obecní úřad, Dolní Dvořiště vydal 
souhlasné závazné stanovisko na uzavírku veřejně přístupnou účelovou komunikaci.  

Silniční správní úřad posoudil žádost podle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon                    
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále posoudil shromážděné podklady, 
celkovou situaci a všechny jemu známé okolnosti a došel k závěru, že nejsou důvody pro nepovolení 
uzavírky. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, Ředitelství silnic a dálnic, Správa České 
Budějovice, město Český Krumlov, město Velešín, město Rožmberk nad Vltavou, město Vyšší Brod, 
městys Frymburk, obec Bujanov, obec Černá v Pošumaví, obec Dolní Dvořiště, obec Loučovice, obec 
Lipno nad Vltavou, obec Mirkovice, obec Střítež, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., ČSAD 
JIHOTRANS a.s., GW BUS a.s., Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u zdejšího silničního správního úřadu. Odvolání proti 
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Upozornění 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit 
řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 

Dle § 24, odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež 
mu vzniknou v důsledku uzavírky. 
 
 
 
 
Ing. Jakub Žahourek 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Přílohy: 
Situace objízdných tras   
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Žadatel 
1. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Správa trati České Budějovice, IDDS: 

uccchjm 
Účastníci řízení 
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz 
Dotčený orgán 
4. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní 

inspektorát, IDDS: eb8ai73 
Na vědomí 
5. Město Velešín, IDDS: 8r8bwj8 
6. Město Rožmberk nad Vltavou, IDDS: cieam5i 
7. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d 
8. Městys Frymburk, IDDS: wnkbeg2 
9. Obec Bujanov, Obecní úřad, IDDS: 9khb5f9 
10. Obec Černá v Pošumaví, IDDS: k7wbyar 
11. Obec Dolní Dvořiště, Obecní úřad, IDDS: 6c2beqg 
12. Obec Horní Dvořiště, IDDS: d6vbd8r 
13. Obec Loučovice, IDDS: w5sbsgh 
14. Obec Střítež, Obecní úřad, IDDS: ucfb68k 
15. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
16. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kr 
17. Nemocnice České Budějovice, a.s., IDDS: nv6fc5q 
18. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9 
19. ČSAD JIHOTRANS a.s., IDDS: cvfdmnj 
20. GW BUS a.s., IDDS: ujv8e5t 
21. Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
22. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství64pbvxc 
23. Na vědomí: 
24. Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk 
25. Centrální evidence uzavírek (www jsdi.cz) 
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