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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, DI Prachatice, rozhodl takto: 

 
p o v o l u j e: 

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

 
částečnou uzavírku silnice I/39, od křižovatky I/4 x I/39 po křižovatku I/39 x III/14144 

okr. Prachatice, max. délka pracovního místa bude 500 m, pracovní místo bude koncipováno tak, 
aby nedocházelo k tvoření kolonám na křižovatce I/4 x I/39 

 
 

 
Termín: 18. 3. 2020 – 19. 4. 2020 
 
Důvod: obnova povrchu vozovky 
 
Vedení dopravy: 
 
Veškerá doprava bude vedena kyvadlově ve zbývajícím jízdním pruhu, který zůstane vždy o min. šířce 3 m. 
Žadatel zaručí bezpečnost provozu, který bude probíhat právě ve zbývajícím jízdním. 
Doprava bude řízena semaforovou soustavou. V případě, že některá z kolon bude delší jak 150 m bude doprava 
řízena řádně poučenými a označenými pracovníky stavby. 
 
 
Podmínky rozhodnutí: 
1. Předmětný úsek silnice I/39 smí být uzavřen až po provedení stanoveného dopravního značení a pouze na 

dobu stanovenou tímto rozhodnutím. 
2. Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu v předmětném úseku silnice I/39. 
3. 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. 

4. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě Vaší žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, 
odbor dopravy a SH na silnici I. třídy dne 13. 3. 2020, pod č.j.: KUJCK 39467/2020, MěÚ 

   
Naše č. j.: KUJCK 39465/2020  
Sp. zn.: ODSH 37080/2020/jiur SO  
   
Vyřizuje: Ing. Jiří Urban  
Telefon: 386 720 143  
E-mail: urban@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 13. 3. 2020  
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Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy pod č.j. MUPt/06446/2020/02/KSD/Ryb ze 
dne 2. 3. 2020 a MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 2. 2020. 

5. 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. 

6. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu. 
7. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího správního úřadu či Policie ČR, pokud 

budou z veřejného zájmu nutné. Policie ČR si vyhrazuje právo upravit signální plán světelného signalizačního 
zařízení.  

8. Toto rozhodnutí nenahrazuje žádná jiná povolení potřebná pro provádění stavby, bezpečnostní ani jiné 
předpisy. 

9. Žadatel je povinen v případě rychlejšího provádění stavebních prací ukončit uzavírku bezprostředně po jejich 
ukončení. 

 
Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel. 
Zodpovědná osoba žadatele: Bohumil Mrázek, tel.: 602 594 193. 
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
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 

 
Odůvodnění 

 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích obdržel žádost 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744 o povolení částečné uzavírky silnice I/39 
od křižovatky I/4 x I/39 po křižovatku I/39 x III/14144 okr. Prachatice, z důvodu opravy povrchu vozovky. 
Součástí podkladů pro vydání povolení částečné uzavírky silnice I/39 byl souhlas správce Ředitelství silnic  
a dálnic ČR, Správy České Budějovice č.j.: 303/20-32220/ingLK ze dne 3. 3. 2020 a vyjádření Policie ČR, KŘP 
JčK, DI Prachatice č.j. KRPC-19759čj-2020-020606 ze dne 10. 3. 2020.  
 
Na základě shora uvedeného vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako 
silniční správní úřad, předmětné rozhodnutí o částečné 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 odd. silničního hospodářství  
 
 
Rozdělovník 
 
Účastníci řízení: 

• STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49, 370 01 České Budějovice 

 
Dotčené orgány a ostatní: 

• Policie ČR, Krajské ředitelství policie JčK, DI Prachatice 
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