Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec
Č.j.: DOP/50758/21/KJ
V J. Hradci 20.10.2021

tel. 384 351 273; e-mail: kratky@jh.cz
Vyřizuje: Jaroslav Krátký

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad
podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na
základě žádosti ze dne 04.10.2021

povoluje
právnické osobě

SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01
Jindřichův Hradec, IČ: 48035599
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, úplnou
uzavírku silnice III. tř.č. 12848 v k. ú. Dolní Pěna v oblasti napojení s místní komunikací p. č. 347/1 a
317/2, po projednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje dne 11.08.2021 a Policií ČR ze dne
27.09.2021, takto:
a) Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu:
Silnice III. tř.č. 12848 v k. ú. Dolní Pěna viz situace.
b) Doba trvání uzavírky:
Od 07:00 hod. dne 25.10.2021 do 18:00hod. dne 15.11.2021.
c) Stanovení trasy objížďky:
Silniční provoz bude v obou směrech veden z obce Horní Pěna po silnici II/128 do Jindřichova
Hradce a z něj po silnici I/34 do místní části Jindřichova Hradce Horní Žďár.
d) Důvod uzavírky:
Oprava komunikace po akci : Výstavba splaškové kanalizace a ČOV k obci Dolní Pěna.
e) Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce:
Lukáš Beránek, tel. 724 042 712
f) Umístění zastávky, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění:
Po dobu uzavírky bude autobusová zastávka Dolní Pena dočasně přesunuta k č. p. 309 viz
vyjádření od společnosti ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. ze dne 30.09.2021.
Uzavírka bude provedena za těchto podmínek:
1. Vozidlům záchranné služby a hasičského záchranného sboru bude v případě nutnosti umožněn vjezd do
prostoru uzavírky. Nebude umožněn průjezd uzavírkou.
2. Provoz na komunikacích bude zabezpečen podle stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 20.10.2021
č.j. DOP/50760/21/KJ vydaným Městským úřadem Jindřichův Hradec a č.j. KUJCK 107997/2021
vydaným Krajským úřadem České Budějovice.
3. V rámci zvláštního užívání komunikace musí být dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, závod J. Hradec, ze dne 04.10.2021.
4. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
název a sídlo právnické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
5. Žadatel po dohodě s provozovatelem veřejné linkové dopravy zajistí v dostatečném předstihu
informovanost cestující veřejnosti o přemístěné autobusové zastávce.

V oznámení bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude autobusová zastávka obsluhována,
- popř. náhradní zastávka,
- důvod, proč není zastávka obsluhována,
- kontakt na osobu, která oznámení vylepila,
- podpis (razítko) osoby, která oznámení vylepila.
6. Termín zahájení a ukončení uzavírky oznámí zhotovitel stavby dopravci nejméně 5 pracovních dnů
předem. Po skončení akce a uvedení VLD do standartního provozu bude oznámení neprodleně
odstraněno.
7. Ihned po skončení uzavírky odstraní žadatel dopravní značení sloužící uzavírce a původní dopravní
značení uvede do původního stavu a ukončení uzavírky oznámí odboru dopravy MěÚ J. Hradec na emailovou adresu (v záhlaví písemnosti) ihned, či nejbližší pracovní den od ukončení uzavírky.

Účastníci řízení:
1. SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10, Č. Budějovice
3. Krajský úřad Jihočeský kraj, odb. dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že rozhodnutím bylo vyhověno všem účastníků řízení v plném rozsahu a protože
se jedná o věc jasnou a jednoduchou, upouští správní orgán podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, od odůvodnění.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení k odboru dopravy
a SH Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího odboru
dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec.
Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad J. Hradec odb. dopravy. Podané odvolání nemá podle § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Otisk úředního razítka
vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman
Do vlastních rukou:
SWIETELSKY stavební s.r.o., U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Obec Dolní Pěna, Dolní Pěna 27, 377 01 Jindřichův Hradec
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10, Č. Budějovice
Na vědomí:
Policie ČR, KŘPJK, Dopravní inspektorát – SDN, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec
Zdravotní záchranná služba Jihočeského kraje, Vídeňská 508/III, 377 01 J. Hradec
Hasičský záchranný sbor, U Knihovny 1176/II, 377 01 J. Hradec
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., U Nádraží 694, 377 01 Jindřichův Hradec
Obec Horní Pěna, Horní Pěna 93, 387 31 Horní Pěna
Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 J. Hradec Digitálně podepsal Luděk Antušek
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Dotčené orgány státní správy:
Krajský úřad Jihočeský kraj, odb. dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice

