
Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy

Š+M Bohunice, s.r.o. Pavel Bílek
Temelín 3 dopr. inženýrská opatření
373 01 Temelín  v zastoupení Mnichov 132
IČ: 45022313 386 01 Strakonice

IČ: 65013395

Naše značka: Vyřizuje: Datum:
MUST/039892/2018/OD/hev Ing. Hejpetrová 383 700 256 17. září 2018

Vypraveno dne: 

                                       Rozhodnutí

Městský úřad  Strakonice,  odbor  dopravy,  jako příslušný silniční  správní  úřad  ve věcech silnic
II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, na základě podané žádosti, se souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Strakonice
a se souhlasem vlastníka komunikací, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice,
podle ustanovení  §  24 zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a § 39 prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e
společnosti Š+M Bohunice, s.r.o. Temelín 3, 373 01 Temelín, IČ: 45022313, zastoupené Pavlem
Bílkem, dopravně inženýrská opatření, Mnichov 132, 386 01 Strakonice, IČ: 65013395,  úplnou
uzavírku silnice č. III/1709,  v obci Kraselov, v úseku od křižovatky se silnicí č. III/1726 ve směru
na Tažovice cca 450 m, při dodržení stanovených podmínek:

1)  Uzavírka se povoluje  z důvodu provedení  stavby „Kanalizace a  ČOV v obci  Kraselov“,  po
předchozím  písemném  vyjádření  Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-91031-1/ČJ-2018-
020706 ze dne  29.6.2018, vyjádření Správy a údržby silnic  Jč kraje,  závod Strakonice ze dne
12.9.2018, 25.6.2018 a protokolu ze dne 3.7.2018,  při dodržení jejich podmínek. 

2) Uzavírka se povoluje v termínu od 24.9.2018 do 31.10.2018

3)  Uzavírka  musí  být  řádně  označena  dopravními  značkami  dle  přechodné  úpravy  silničního
provozu,  kterou  stanovil  zdejší  silniční  správní  úřad  opatřením obecné  povahy  dne  17.9.2018
pod č.j. MUST/039894/2018/OD/hev.

4) Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení. 

5)  Žadatel zodpovídá za řádný stav  dopravního značení a jeho případnou obnovu během celé doby
uzavírky. 

6)  Stanovený  termín  uzavírky  nelze  překročit  bez  souhlasu  povolujícího  orgánu,  v  případě
dřívějšího ukončení prací je nutno ihned uzavírku ukončit.

7)  Po dobu povolené uzavírky musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti přiléhající
ke komunikaci. 
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8)  V souvislosti  s  uzavírkou  nesmí  dojít  k narušení  bezpečnosti  silničního  provozu,  nesmí  být
ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci. 

9) Veškeré pozemky včetně staveb na nich umístěných (komunikace apod.), které budou dotčené
stavbou, musí být po skončení prací uvedeny do náležitého technického stavu. 

10)  Při  provádění  stavebních  prací  nesmí  být  nadměrně  znečisťovány  přiléhající  komunikace,
nečistoty musí být průběžně odstraňovány a po ukončení stavebních prací musí být komunikace i
s objekty a zařízením na nich umístěným náležitě vyčištěny.  

11) Žadatel  zodpovídá za veškeré škody způsobené účastníkům silničního provozu či  vlastníku
komunikace nedodržením podmínek tohoto rozhodnutí.

12) Uvedeným úsekem nejsou vedeny žádné spoje pravidelné linkové osobní dopravy.

13) Za dodržení veškerých podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá  pan  Ing. Miroslav Panoch,
tel. 602 175 651.

14) Povolujícímu orgánu,  Policii ČR-KŘ, DI Strakonice a vlastníkům komunikací zůstává  právo
dané podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu či obecný zájem.

Odůvodnění:
Rozhodnutí se vydává na žádost žadatele a je vázáno podmínkami zajištění bezpečnosti silničního
provozu i k ochraně silničních zájmů. Žádost byla projednána se správcem/vlastníkem komunikací
-  Správou a údržbou silnic  Jč kraje,  závod Strakonice a  obcí  Kraselov a s  Policií  ČR-KŘ, DI
Strakonice.

Poučení:
Podle ust. § 81, § 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze proti tomuto rozhodnutí podat
do 15-ti dnů od jeho oznámení (doručení) odvolání ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odbor
dopravy  a  silničního  hospodářství,  U  Zimního  stadionu  1952/2,  370  76  České  Budějovice,
prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Strakonice. 
Případné odvolání nemá, dle § 24 odst.  4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů,  odkladný účinek.

______________________
  Ing. Václav  B ý č e k  v. r.
   vedoucí odboru dopravy                                                 otisk úředního razítka                                    
                    
 

                                                              
Příloha:
situace DIO č. 6
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Obdrží:
Účastníci řízení: 
Pavel Bílek, dopravně inž. opatření, Mnichov 132, 386 01 Strakonice
Správa a údržba silnic JčK, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice

Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice ( č.j. KRPC-91031-1/ČJ-2018-020706 )

Ostatní:
vlastní

Na vědomí:
HZS Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice
Zdravotnická záchranná služba Strakonice, Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Nemocnice Strakonice a.s. – údržba a správa, p. Kačírek, Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, 386 13 Strakonice
Obec Kraselov, Kraselov 53, 387 16 Volenice
Obec Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice
Obec Novosedly 6, 387 16 Volenice
Městys Katovice, Husovo nám. 5, 387 11 Katovice
Obec Pracejovice, Pracejovice 28, 386 01 Strakonice
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