Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MUPt/37209/2020/02/KSD/Ryb
Bohumír Rychtář
+420 388607503
+420 388313567
brychtar@mupt.cz

Reno Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
V Prachaticích dne 17. srpna 2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech silnic ve smyslu § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.),
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v y h o v u j e žádosti Reno Šumava a.s.,
IČ 600 71 346, Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí ze dne 11. 8. 2020 po projednání se
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., závodem Prachatice, jako vlastníkem
pozemní komunikace, která má být úplně uzavřena a s Policií ČR, dopravním inspektorátem
Prachatice ze dne 24. 7. 2019 pod č.j.: KRPC-81075/Čj-2020-020606 a podle ustanovení §
24 zákona č. 13/1997 Sb.

povoluje
firmě: RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 600071846 (dále
jen „žadatel“)
úplnou uzavírku silnice III. třídy č. 144 15 ve Vlachovo Březí, v úseku staničení km
0,552 do staničení km 0,582.
Termín uzavírky: 24. 8. 2020 v čase od 6:00 hod. do dne 18.12.2020 do 18:00 hod.
Důvod uzavírky: rekonstrukce opěrné zdi podél silnice č. III/ 144 15 Vlachovo Březí
Vedení trasy objížďky: dle přiloženého dopravně inženýrského opatření (DIO).
Opatření v pravidelné autobusové dopravě:
Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. provozuje v dotčených území
následující linky:
www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
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- 370010 Vimperk- Šumavské Hoštice-Vlachovo Březí-Prachatice
- 370511 Vimperk-Prachatice-Netolice-České Budějovice
-370640 Šumavské Hoštice-Radhostice-Vlachovo Březí.
Autobusy budou využívat objízdnou trasu dle dopravně inženýrského opatření „DIO“:
Náměstí Svobody - silnice II/140 –silnice III/14410 - ulice Komenského - ulice Sídliště Hájky
- ulice Nerudova - silnice III/14515 a zpět po stejné trase.
Uzavírka a objížďky budou provedeny za dodržení těchto podmínek:
1. Označený úsek komunikace bude uzavřen jen na dobu uvedenou v tomto rozhodnutí.
2. Žadatel odpovídá za řádný stav dopravního značení, jeho obnovu a údržbu po celou dobu
zvláštního užívání. Dopravní značení musí být provedeno podle vyhl. č. 294/2015 Sb.,
Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
dle povolené přechodné úpravy, kterou stanovil MěÚ Prachatice, odbor komunálních
služeb a dopravy č.j. MUPt/37213/2020/02/KSD/Ryb ze dne 17. 8. 2020. Tato přechodná
úprava je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a stanoviska Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26,
370 01 České Budějovice, Územní odbor Prachatice - Dopravní inspektorát Prachatice,
Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, č.j.: KRPC-81075/ČJ-2020-020606 ze dne 24. 7. 2020.
3. Bude dodrženo vyjádření Správy a údržby silnic JčK závodu Prachatice ze dne 24. 7.
2020.
4. Žadatel v plném rozsahu a po celou dobu uzavírky zodpovídá za stav přechodné úpravy
provozu spojené s uzavírkou, stanovené podle zvláštního předpisu a je povinen ji
průběžně udržovat v předepsaném rozsahu, provádět pravidelné kontroly nejméně však 1
x denně a na podkladě zjištěného stavu zajistit neprodleně odstraňování všech zjištěných
závad.
5. Prostor, ve kterém budou probíhat stavební práce – staveniště – musí být řádně
zabezpečen podle platných právních předpisů o bezpečnosti práce a technických
zařízeních při stavebních pracích a dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo
do hloubky.
6. Označení uzavírky zabezpečuje žadatel na svůj vlastní náklad.
7. Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení
8. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
9. V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí
být ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.
10. 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.
11. Dojde-li na objízdné trase po dobu uzavírky k případným škodám, náhradu nebo její
odstranění bude vlastník komunikace požadovat po žadateli o uzavírku a objížďku.
12. Žadatel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu,
chodcům či vlastníku komunikace nesplněním podmínek tohoto rozhodnutí.
13. Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá pan Miroslav Kavlík, tel.
č. 721 974 557.
14. Povolujícímu orgánu, Policii ČR a vlastníkovi komunikace zůstává právo dané podmínky
upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to obecný zájem či zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na komunikacích v dotčené oblasti.
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Účastníci řízení: dle § 27 odst. 1 správního řádu:
RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Žernovická 916, 383 01 Prachatice
Odůvodnění
Povolení je vydáno na základě žádosti žadatele Reno Šumava a.s., IČ 600 71 346, Pražská
326, 384 22 Vlachovo Březí ze dne 11. 8. 2020 doložené potřebnými doklady. Před vydáním
povolení byla žádost, ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., projednána se Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., závodem Prachatice, jako vlastníkem pozemní
komunikace, která má být úplně uzavřena, s Policií ČR, Krajské ředitelství policie JčK,
Územní odbor Prachatice, Dopravní inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice
dopravní inspektorátem Prachatice. Úplná uzavírka byla projednána s městem Husinec,
městem Vlachovo Březí a s obcemi Radhostice a Šumavské Hoštice. S úplnou uzavírkou
souhlasí dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly splněny zákonné podmínky pro povolení shora
uvedené úplné uzavírky silnice III. třídy č. 144 15, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku
uvedeno.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje České
Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, do 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání je nutno podat prostřednictvím Městského úřadu Prachatice, odboru komunálních
služeb a dopravy, který rozhodnutí vydal.
Případné odvolání je nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.

Bohumír Rychtář
referent odboru
komunálních služeb a dopravy

Otisk úředního razítka

Povolení k uzavírce pozemní komunikace nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
Přílohy:
– Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí“

Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení: dle § 27 odst. 1 správního řádu (do datové schránky):
RENO ŠUMAVA a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
Správa a údržba silnici JčK, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice
www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
Stránka 3 z 4

Dotčené orgány státní správy (do datové schránky):
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie JčK, Územní odbor Prachatice, Dopravní
inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice
Obdrží dle § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích (do datové schránky):
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, Slunečná 932, 383 01
Prachatice
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Oblastní středisko Prachatice, Slunečná
939, 383 01 Prachatice
Na vědomí (do datové schránky):
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a SH, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Město Husinec, Prokopovo náměstí 1, 384 21 Husinec
Město Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
Obec Radhostice, Radhostice 21, 384 81 Čkyně
Obec Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 9, 384 71 Šumavské Hoštice
Obec Žárovná, Žárovná 5, 383 01 Prachatice
ČSAD AUTOBUSY a.s., Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice
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