KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství

*KUCBX00XAEWL*
KUCBX00XAEWL

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Naše č. j.:

KUJCK 113768/2020

Sp. zn.:

ODSH 109507/2020/davi1 SO

Vyřizuje:
E-mail:

Ing. Dana Viktorová
386 720 137
viktorovad@kraj-jihocesky.cz

Datum:

10. 09. 2020

Telefon:

Rozhodnutí
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích (dále jen zdejší
úřad) jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa
České Budějovice a Policie ČR, KŘP JčK, ÚO, DI Prachatice, rozhodl takto:
povoluje
žadateli právnické osobě:
Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 000 14 915,
zastoupená na základě plné moci právnickou osobou
KASKA s.r.o., Prostřední 3, 370 04 České Budějovice, IČO 260 80 966
částečnou/úplnou uzavírku silnice I/39, v k.ú. Volary, okres Prachatice,
Z důvodu:
rekonstrukce komunikace I/39
1 ETAPA + 2 ETAPA:
Úsek: cca v rozmezí provozního staničení silnice I/39 km 64,150 – 67,940,
Termín: od 15. 09. 2020 - 15. 11. 2020,
Vedení dopravy:
Úplná uzavírka - objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t do výšky do 4,3 m: 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. Délka obj. trasy 58 km.
Úplná uzavírka - objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t, do výšky nad 4,3 m: obousměrně ve
Volarech po II/141 – Prachatice – na křižovatku II/141 x II/145 – po II/145 – Vimperk – na křižovatku
II/145 x II/168 – po II/168 – na křižovatku II/168 a II/169 – po II/169 – na křižovatku II/169 a II/167 –
po II/167 – na křižovatku II/167 a I/4 – po I/4 směr Strážný.
Úplná uzavírka – objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t, včetně PAD ve směru jízdy
Strážný/Volary: jednosměrně po silnici I/4 Strážný – na křižovatku silnic I/4 a III/14142 Hliniště – po
III/14142 – křižovatka silnic III/14142 a III/14141 České Žleby – po silnici III/14141 – křižovatka
III/14141 a I/39 směr Volary. Délka obj. trasy 10 km.
Objízdná trasa bude pro linkové autobusy obousměrná (autobusy se budou otáčet na zastávce v Lenoře).
Částečná uzavírka pro ostatní vozidla silnice I/39 ve směru jízdy Volary/Lenora: Provoz bude
veden jednosměrně po polovině silnice I/39. V úseku od provozního staničení silnice I/39 km 64,150
(Stögrova Huť) až po km 65,400 (křižovatka I/39 a III/14141) bude provoz řízen semaforovou soupravou
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz
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fax: 386 359 069

IČ:
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kyvadlově. V případě, že některá z kolon bude delší jak 150 m, bude provoz řízen řádně označenými
a poučenými pracovníky.
Veřejná autobusová doprava:
1. Dočasně zrušená zastávka: Lenora
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 15. 09. 2020 – 15. 11. 2020
Dotčené spoje:
−
370670 Prachatice - Volary - Lenora, Zátoň – spoje 8
−
370820 Volary - Lenora, Zátoň – spoje č. 2 a 4
2. Dočasně zrušené zastávky:
Volary, Soumarský most rozc. 0.5
Lenora, Chata
Lenora, žel. St.
Lenora, Zátoň
Horní Vltavice
Horní Vltavice, Polka, u mostu
Borová Lada, Zahrádky
Borová Lada, Svinná Lada
Kvilda, Františkov
Kvilda
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 15. 09. 2020 – 15. 11. 2020
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
−
320024 České Budějovice – Český Krumlov – Volary - Kvilda
Zastávky Soumarský most, háj. a Soumarský most, rozc. 0.5 zůstávají pro ostatní linky
obslužitelné (autobus zastaví provoz na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení/vystoupení
přepravovaných osob).
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek, ve smyslu § 24 odst. 4 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky rozhodnutí:
1.
Předmětný úsek silnice I/39 bude uzavřen na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. Žadatel je povinen
využít všech možností ke zkrácení stanovené doby trvání uzavírky.
2.
Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Druh a umístění dopravních
značek bude provedeno v souladu vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích.
3.
Úprava a řízení provozu bude na silnici I. tř. provedeno dle stanovení přechodné úpravy provozu
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a SH č.j.: KUJCK 112519/2020 ze dne 09. 09. 2020
(dle doloženého DIO), dle stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Vimperk, odboru
dopravy a silničního hospodářství č.j.: MUVPK – OD 29725/20-KAV ze dne 28. 08. 2020 a dle stanovení
přechodné úpravy provozu Městského úřadu Prachatice, odboru komunálních služeb a dopravy, oddělení
silničního hospodářství č.j.: MUPt/45562/2020/02/KSD/Ryb ze dne 01. 09. 2020.
4.
Silnice I/39 může být uzavřena až po provedení stanoveného dopravního značení. Dopravní značení,
které by bylo v rozporu s DIO bude odstraněno.
5.
Žadatel akce zodpovídá za dopravní značení uzavírky, její řádný stav a údržbu po celou dobu trvání
uzavírky a za veškeré škody vzniklé uživatelům předmětného úseku silnice I/39, z titulu nesplnění
podmínek tohoto rozhodnutí.
6.
Za dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím zodpovídá pan Ing. Jiří Urban, tel.: 601 591 171.
7.
Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního správního úřadu
či Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
8.
Budou dodrženy podmínky vyjádření dopravního úřadu KÚ Jčk, ODSH, č.j.: KUJCK 110676/2020 ze dne
03. 09. 2020:
− zhotovitel stavby zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním
opatření v obslužnosti dočasně zrušených zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení
písemného oznámení na označnících dočasně zrušených zastávek.
Na tomto oznámení bude uvedeno:
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- 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,
− po skončení akce a uvedení veřejné linkové dopravy do standartního režimu bude oznámení
neprodleně odstraněno.
− v případě dřívějšího ukončení uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změně termínu provádění prací,
oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dotčeným dopravcům GW BUS a.s. a ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s.
9.
Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
10. Žadatel je povinen v případě rychlejšího provádění stavebních prací ukončit uzavírku bezprostředně po
jejich ukončení.
11. Před začátkem konání uzavírky proběhne monitoring silnic II a III. tř., které budou využívány v objízdné
trase ve vlastnictví Jihočeského kraje. Po ukončení uzavírky proběhne další monitoring. Škody vzniklé
vlivem uzavírky na této komunikaci budou hrazeny na náklady žadatele.
12. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního správního úřadu či
Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
13. Žadatel je povinen prokazatelně informovat o uzavírce a objízdných trasách média.
14. Toto rozhodnutí nenahrazuje žádná jiná povolení potřebná pro provádění stavby, bezpečnostní ani jiné
předpisy.
Odůvodnění
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, obdržel žádost
právnické osoby Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 000 14 915, zastoupená na základě
plné moci právnickou osobou KASKA s.r.o., Prostřední 3, 370 04 České Budějovice, IČO 260 80 966 o povolení
částečné/úplné uzavírky silnice I/39, v k.ú. Volary, okres Prachatice, 1 etapa + 2. etapa: úsek: cca v rozmezí
provozního staničení silnice I/39 km 64,150 – 67,940, v termínu od 15. 09. 2020 – do 15. 11. 2020, z důvodu
rekonstrukce komunikace I/39. K žádosti bylo doloženo kladné vyjádření Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice
č.j.: KRPC-19759 ČJ-2020-020606 ze dne 19. 08. 2020, kladné vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy
České Budějovice č.j.: 2715/3220/20/KŘ ze dne 31. 08. 2020, Stanovení přechodné úpravy silničního provozu,
opatření obecné povahy MěÚ Vimperk č.j.: MUVPK-OD 29725/20-KAV ze dne 28. 08. 2020, Stanovení
přechodné
úpravy
silničního
provozu,
opatření
obecné
povahy
MěÚ
Prachatice
č.j.: MUPt/45562/2020/02/KSD/Ryb ze dne 01. 09. 2020, Vyjádření k uzavírce – dopravní obslužnost od
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.: KUJCK 110676/2020 ze
dne 03. 09. 2020, vyjádření Správy a údržby silni Jihočeského kraje závodu Prachatice č.j. SUS JcK
12755/2020 ze dne 19. 08. 2020, souhlasy měst, obcí a městyse: Vimperk, Šumavské Hoštice, Žárovná,
Husinec, Prachatice, Volary, Lenora, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Borová Lada, Stožec, Strážný,
a souhlas provozovatele dráhy SŽ s.o.
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad
posoudil veškeré podklady, které měl k dispozici pro své rozhodnutí a zhodnotil celkovou situaci. Žádost
o uzavírku a objížďku byla projednána ve smyslu § 24 zákona o PK. Silniční správní úřad po komplexním
posouzení podkladů, celkové situace a všech jemu známých okolností, došel k závěru, že nejsou důvody pro
nepovolení uzavírky. Po posouzení žádosti a veškerých podkladů tedy byla povolena částečná uzavírka silnice
I/39 tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy, prostřednictvím
Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek, ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Mária Čejková
vedoucí oddělení silničního hospodářství
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Rozdělovník (DS):
Účastníci řízení:
Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, prostřednictvím KASKA s.r.o., Prostřední 3, 370 04
České Budějovice, IČO 260 80 966
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
Správa a údržba silnic JčK, závod Prachatice
Obec Žárovná
Obec Kvilda
Město Vimperk
Obec Stožec
Město Prachatice
Město Volary
Obec Šumavské Hoštice
Městys Strážný
Obec Lenora
Obec Kubova Huť
Obec Borová Lada
Město Husinec
Správa železniční dopravní cesty s.p.
Dotčené orgány a ostatní:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk, DI Prachatice
GW BUS a.s.
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
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