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Oznámení o zahájení řízení o uzavírce 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně příslušný silniční správní 
úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel žádost právnické osoby STRABAG 
a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 608 38 744 o povolení o povolení úplné uzavírky silnice I/39 od 
křižovatky I/4 x I/39 po křižovatku I/39 x III/14144 okr. Prachatice, z důvodu rekonstrukce silnice I/39, a to 
v termínu od 20. 4. 2020 – 19. 6. 2020. 

Žadatel doložil následující návrh objízdných tras (přílohou): 

Objízdní trasa pro dopravu nad 7,5 tuny: 

Od křižovatky I/4 x I/39 po silnici I/4 do Vimperka, na křižovatku s ulicí Nádržní, po ulici Nádražní na okružní 
křižovatku, dále po II/145 směr Prachatice, na křižovatku II/145 x II/141, po II/141 směr Prachatice, Volary až 
na křižovatku II/141 x I/39. Pro opačný směr je objízdná trasa totožná. 

Objízdná trasa pro dopravu do 7,5 tuny: 

Směr Lenora – Vimperk: Z Lenory směr Zátoň po silnici III/14143 do Horní Vltavice na silnici I/4. Pro opačný 
směr je objízdná trasa totožná. 

Směr Lenora – Řasnice: Na křižovatky I/39 x III/14144 po silnici III/14144 směr Vlčí Jámy na silnici I/4. Pro 
opačný směr je objízdná trasa totožná. 

 

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje zahájení řízení o výše 
uvedené žádosti, v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 
„správní řád“) známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a současně v souladu s ust. § 24 
odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a dle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích výše uvedenou žádost projednává s: 

a) vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž 
má být vedena objížďka 

b) s obcí, na jejíž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka 

c) s provozovatelem dráhy, jde – li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha 

d) s Policií ČR, má – li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně prospěšné účelové 
komunikaci 

Práva účastníka řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“). V rámci řízení jsou účastníci řízení oprávněni zejména: 

• navrhovat důkazy a činit i jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud správní úřad 
usnesením tuto dobu neomezí, 

• vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní úřad informace o řízení, 
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• nahlížet do správního spisu a žádat o vydání kopií jednotlivých písemností, 

• žádat sdělení oprávněných úředních osob, které v dané věci činí úkony, 

• před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům. 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou námitky a stanoviska uplatnit nejpozději do 

 

7 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství v pracovních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě, ve shora vymezené lhůtě. 

Po skončení výše stanovené lhůty má Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 
za to, že byla žádost o uzavírku řádně projednána v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích. 

 

 

Ing. Jiří Klása 
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

Příloha: Situace DIO 

 

Obdrží: 
• STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice 
• Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
• Správa s údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice 
• Obec Lenora 
• Město Volary 
• Město Prachatice 
• Město Husinec 
• Obec Žárovná 
• Obec Šumavské Hoštice 
• Město Vimperk 
• Obec Kubova Huť 
• Obec Horní Vltavice 
• Policie ČR, KŘP JčK, DI Prachatice 
• MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství 
• MěÚ Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy 
• Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, dopravní úřad 
• ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 
• Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc 
• Hasičská záchranná služba Jihočeského kraje 
• Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
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