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R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í  
 
 
Krajský úřad - Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích, jako 
příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), dle ustanovení 
§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., po předchozím souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice  
a Policie ČR, KŘP JčK, OSDP České Budějovice, rozhodl takto: 

 
p o v o l u j e 

 
právnické osobě STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744,  

 
 

uzavírku silnice I/39, 
v obci Lenora, okr. Prachatice 

 
Termín:  24. 4. 2019 – 14. 6. 2019  
 
Důvod: oprava silnice I/39  
 
Vedení dopravy: 
 
Pro nákladní automobily nad 7,5 t bude silnice I/39 v Lenoře uzavřena a jejich provoz bude veden 
po objízdné trase, a to: 
 
Obousměrně ve Volarech po II/141 – Prachatice – na křižovatku II/141 x II/145 – po II/145 – Vimperk – na 
křižovatku II/145 x I/4 – po I/4 směr Strážný 
 
Vedení ostatní dopravy: 
 
Provoz bude veden kyvadlově v místě uzavřeného úseku silnice I/39 v Lenoře a bude řízen semaforovou 
soupravou. V případě, že některá z kolon bude delší jak 150 m, bude provoz řízen řádně označenými  
a poučenými pracovníky. 
 
 
Veřejná autobusová doprava: 
 
Stavba umožní průjezd veřejné linkové dopravy. 

   
Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše č. j.: KUJCK 46679/2019  
Sp. zn.: ODSH 40509/2019/jiur SO  
   
Vyřizuje: Ing. Jiří Urban  
Telefon: 386 720 143  
E-mail: urban@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 17. 4. 2019  

*KUCBX00SORZY* 
KUCBX00SORZY 
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1. Dočasně zrušená zastávka: Lenora,Chata 
Náhradní zastávka: Lenora 
Termín dočasného zrušení zastávky: 24. 4. 2019 - 14. 6. 2019 - 1. etapa  
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku): 
- linky 370050 Vimperk - Lenora - Strážný 
 
2. Dočasně zrušená zastávka: Lenora 
Náhradní zastávka: Lenora,Chata 
Termín dočasného zrušení zastávky: 24. 4. 2019 - 14. 6. 2019 - 2. etapa 
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku): 
- linky 370050 Vimperk - Lenora - Strážný 
- linky 370670 Prachatice - Volary - Lenora,Zátoň 
- linky 370820 Volary - Lenora,Zátoň 
Zastávka Lenora,Chata ve směru Houžná - Lenora bude dočasně přesunuta na sil. I/39 cca o 30 m směrem na 
Houžnou. 

 

Podmínky rozhodnutí: 

1. Předmětný úsek silnice I/39 smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím.  
2. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích. Druh a umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. 
Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  

3. Úprava a řízení provozu bude provedeno dle stanovení přechodné úpravy provozu Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, odboru dopravy a SH v Č. Budějovicích č.j.: KUJCK 46730/2019 ze dne 17. 4. 2019, MěÚ 
Prachatice, odboru komunálních služeb a dopravy, č.j.: MUPt/11989/2019/02/KSD/Ryb ze dne 17. 4. 2019 a 
MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MUVPK-OD 11592/19-NOV ze dne 16. 4. 2019. 

4. Žadatel zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním opatření v obslužnosti zastávky,  
a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení na označnících dočasně zrušené zastávky. 

- Na tomto oznámení bude uvedeno: 
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou 
- nejbližší obsluhovaná zastávka 
- důvod, proč není zastávka obsluhována 
- kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním 

opatření 
5. Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu bude 

toto oznámení odstraněno. 
6. V případě dřívějšího ukončení úplné uzavírky sil. I/39, prodloužení úplné uzavírky sil. I/39 nebo změně 

termínu prováděných prací oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravci ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice  a.s. 

7. V dostatečném předstihu před uzavírkou převezme žadatel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje, závod Prachatice (p. Grožaj tel. 606 614 120), protokolárně dotčené úseky silnic II. tříd do dočasného 
užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět. 

8. Součástí předávacího protokolu bude fotodokumentace stávajícího stavu (případně video monitoring) 
silničního tělesa včetně pomocných silničních pozemků před zahájením akce, která bude sloužit k posouzení 
případného nároku uvedení silničního tělesa včetně příslušenství do původního stavu. 

9. V případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku způsobeného vlivem uzavírky a objížďky bude 
toto poškození ihned odstraněno na náklady žadatele o povolení uzavírky. V úsecích silnic II. tříd, které byly 
dotčeny předmětem uzavírky, bude proveden žadatelem úklid po případném znečištění způsobené 
předmětem uzavírky a silniční těleso a silniční pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

10. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání uzavírky 
a za veškeré škody vzniklé uživatelům silnice z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí. 

11. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu. 
12. Žadatel je povinen prokazatelně informovat o uzavírce a objízdných trasách media.  
 
Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel: 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744 
zodpovědná osoba žadatele: pan Zdeněk Liška, tel.: 606 735 954.  
 



Naše č. j.: KUJCK 46679/2019 Sp. zn.: ODSH 40509/2019/jiur SO 
 

Stránka 3 z 4 
 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje toto rozhodnutí (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744 
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Odůvodnění: 
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, obdržel žádost 
právnické osoby STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744, o povolení uzavírky silnice 
I/39 v obci Lenora, okr. Prachatice, z důvodu opravy silnice I/39. Jedná se o úplnou uzavírku pro nákladní 
dopravu nad 7,5 t a o částečnou uzavírku pro ostatní dopravu. 
 
Součástí podkladů pro vydání povolení uzavírky výše uvedeného úseku silnice I/39 byly: 
Souhlas správce komunikace I/39 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice č.j. 1151/3220/19/KŘ 
ze dne 25. 03. 2019; souhlas s vedením objízdných tras Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu 
Prachatice ze dne 16. 04. 2019; souhlas s přechodnou úpravou provozu MěÚ Prachatice, odboru komunálních 
služeb a dopravy č.j. MUPt/11989/2019/02/KSD/Ryb ze dne 17. 4. 2019 a MěÚ Vimperk, odbor dopravy  
a silničního hospodářství, č.j. MUVPK-OD 11592/19-NOV ze dne 16. 4. 2019. Kladné vyjádření Policie ČR, KŘP 
JčK, OSDP České Budějovice, č.j. KRPC-52427-1/ČJ-2019-0200DP ze dne 15. 4. 2019; vyjádření provozovatelů 
osobní linkové autobusové dopravy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s, IČO 260 60 452 ze dne 15. 4. 2019; 
vyjádření dopravního úřadu č.j. KUJCK 46578/2019 ze dne 17. 4. 2019.  
 
Dále byla tato uzavírka projednána s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka či nařízena 
objížďka, a to s obcemi Lenora, Volary, Prachatice, Horní Vltavice, Město Husinec, Kubova Huť, Žárovná  
a Vimperk.  
 
 
 
Ostatní účastníci (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice 
Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Prachatice 
Město Prachatice 
Město Volary 
Obec Horní Vltavice 
Obec Lenora 
Město Husinec 
Obec Kubova Huť 
Obec Žárovná 
Město Vimperk 
 
Na základě shora uvedeného vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako 
silniční správní úřad, předmětné rozhodnutí o úplné uzavírce silnice I/39. 
 

Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy v Praze, 
prostřednictvím Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých 
Budějovicích. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 
 
 

 
ING. MÁRIA ČEJKOVÁ                                                                                OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
vedoucí oddělení silničního hospodářství 



Naše č. j.: KUJCK 46679/2019 Sp. zn.: ODSH 40509/2019/jiur SO 
 

Stránka 4 z 4 
 

 
 

Rozdělovník: 

Účastníci: 
 STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice 
 Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod 

Prachatice 
 Město Prachatice 
 Město Volary 
 Obec Horní Vltavice 
 Obec Lenora 
 Město Husinec 
 Obec Kubova Huť 
 Obec Žárovná 
 Město Vimperk 

 
 
Dotčené organy státní správa a ostatní: 

 Policie ČR, KŘP JčK, OSDP České Budějovice 
 Policie ČR, KŘP JčK, DI Prachatice 
 MěÚ Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy 
 MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství 
 Hasičská záchranná služba Jihočeského kraje 
 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
 Krajský úřad Jihočeského kraje, ODSH, dopravní úřad 
 Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc 
 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 
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