Ma g i s t r á t mě s t a Č e s ké B u d ě j o v ic e
Odbor dopravy a silničního hospodářství
nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Ing. Jaroslav Mráz
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací dle ustanovení § 40 odst. 4) písm. a),
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
13/1997 Sb.“), dále dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení úplné
uzavírky pozemní komunikace, kterou dne 13. 2. 2019 podal navrhovatel:

K - BUILDING CB, a.s., IČO 26105594, Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České
Budějovice
(dále jen "žadatel").
Na základě tohoto přezkoumání, dále souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace a vyjádření Policie
ČR, kraj. řed. - DI v Českých Budějovicích, tímto správní orgán v souladu s ustanovením § 24 zákona č.
13/1997 Sb. a za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek výše uvedenému žadateli

povoluje
úplnou uzavírku pozemní komunikace – silnice II/155 před obcí Římov, pro realizaci opravy mostu
ev.č. 155-007.
Termín:

18. 3. 2019 - 25. 8. 2019

Objízdná trasa: Dle přílohy tohoto rozhodnutí
Podmínky:
1. Po celou dobu úplné uzavírky bude lokalita, včetně všech dotčených pozemních komunikací
objízdných tras, řádně označena dopravním značením, jak bylo stanoveno opatřením obecné povahy
zn. ODSH/2122/2019-2 dne 25. 2. 2019.
2. Žadatel zodpovídá za dopravní značení dle citovaného opatření obecné povahy, jeho řádný stav
a údržbu po celou dobu trvání předmětného omezení. Dále žadatel zodpovídá za veškeré škody
vzniklé uživatelům dotčených pozemních komunikací z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí.
3. Vlastní staveniště bude řádně ohrazeno a zajištěno. Na vhodném místě na staveništi bude umístěna
cedule s kontaktem na zhotovitele stavby, termínem zahájení a ukončení prací.
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4. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
hluku ve venkovním chráněném prostoru obytné zástavby dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
5. Žadatel je povinen o akci informovat složky integrovaného záchranného systému a to min. 5 dnů
předem.
6. Z hlediska dodržování zásad BOZP se upozorňuje na povinnost dodavatele stavební práce provádět v
souladu nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích.
7. Povolení nezbavuje žadatele povinností vyplývajících z ustanovení § 28 zákona č. 13/1997 Sb. (týká
se znečištění a poškození okolních komunikací staveništní dopravou).
8. Žadatel je povinen seznámit všechny své pracovníky s obsahem tohoto rozhodnutí (bude proveden
zápis do stavebního deníku).
9. Nutno zajistit náhradní dopravu do Mokrého Lomu popř. zřídit náhradní autobusovou zastávku.
Koordinace dle stanoviska společnosti GW Bus a.s., viz příloha.
10. Nesmí dojít ke škodě nebo úrazu způsobené třetí osobě.
Zodpovědná osoba: Martin Kačenka, tel.: 602 380 480
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):
K - BUILDING CB, a.s., IČO 26105594, Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí zakládá skutkovou podstatu přestupku ve smyslu § 42b odst. 1
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., za kterou může věcně a místně příslušný silniční správní úřad v souladu s
ustanovením § 42b odst. 6 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. uložit pokutu až do výše 500 000,- Kč.

Odůvodnění:
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb. obdržel dne 13. 2. 2019 žádost navrhovatele: K - BUILDING CB, a.s., IČO 26105594,
Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6 o povolení úplné uzavírky shora
specifikované pozemní komunikace.
K žádosti byly předloženy následující přílohy:
• vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. (jako zplnomocněného zástupce vlastníka
dotčených silnic II. a III. třídy – tj. Jihočeský kraj) ze dne 11.2.2019
• situace, popis akce
• DIO zpracované odbornou firmou
• stanovisko Policie ČR, kr. řed. - DI v Českých Budějovicích č. j: KRPC-89-57/ČJ-2019-020106 ze
dne 4. 2. 2019
• harmonogram prací.
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství žádost i veškeré podklady
řádně posoudil, a jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním u odboru dopravy
a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice.
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.
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V souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. nemá nikdo nárok na náhradu případných ztrát, jež mu
vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

Ing. Jaroslav Mráz
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.
Příloha: DIO – objízdné trasy, stanovisko spol. GW Bus a.s.
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
K - BUILDING CB, a.s., IDDS: 5zncivz
ostatní účastníci (dodejky)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
Magistrát města - odbor správy veřejných statků, -zdeObec Borovnice, IDDS: dx9as4q
Obec Svatý Jan nad Malší, IDDS: knybruu
Obec Strážkovice, IDDS: 6z9bhk3
Obec Komařice, IDDS: xqdb5px
Obec Ločenice, IDDS: 4mjb8cd
Obec Heřmaň, IDDS: nexb6ty
Obec Střížov, IDDS: w7tamvq
Obec Plav, IDDS: tnpedpf
Obec Roudné, IDDS: kc2au6r
Obec Mokrý Lom, IDDS: qesbsrk
Město Velešín, IDDS: 8r8bwj8
Obec Vidov, IDDS: uj8bqi8
Obec Římov, IDDS: zddefn5
Obec Staré Hodějovice, IDDS: ftqauxp
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
dotčené orgány
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - Územní odbor České Budějovice,
dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
ostatní na vědomí:
GW BUS a.s., IDDS: ujv8e5t
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
Městský úřad Trhové Sviny, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: q6qbax8
Městský úřad Kaplice, IDDS: b3ib5e9
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