ODBOR DOPRAVY
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207

397 19 Písek

Č. j.:

MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017

Vyřizuje:

Ing. Jaroslav Hrneček

Telefon:

382 330 603, 382 330 555

E-mail:

e-podatelna@mupisek.cz

V Písku dne:

09.04.2015

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních
komunikací podle § 40, odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě souhlasu Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, jako majetkového správce dotčených pozemních komunikací uzavírkou a
objížďkou, dále souhlasu Ředitelství silnic a dálnic, správa České Budějovice, jako majetkového
správce pozemní komunikace dotčené objížďkou a souhlasu města Písek, jejichž zastavěným
územím má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka a předchozího souhlasného vyjádření
Policie ČR, KŘ policie Jihočeského kraje, DI Písek ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, rozhodl dne 09.04.2015 ve věci žádosti o povolení uzavírky pozemní
komunikace, kterou podal dne 08.04.2015 žadatel STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice,
IČ: 60838744, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, takto:
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích

povoluje
obchodní firmě:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

IČ:

60838744

se sídlem :

České Budějovice, Vrbenská 31
(dále jen „žadatel“)

úplnou uzavírku silnice č. III/1402 v úseku za koncem zástavby v Smrkovicích ve směru na Semice,
před křižovatku se silnicí č. I/20, v km 2,745 – 3,785, v délce uzavírky 1,040 km, pro provádění
stavebních a výkopových prací v souvislosti s opravou povrchu komunikace v rámci stavby:
„Modernizace silnice III/1402 Smrkovice“.
Úplná uzavírka úseku silnice č. III/1402 se povoluje na období od 17.04.2015 do 19.04.2015 včetně

v rozsahu podle předložené situace dopravně inženýrského opatření a harmonogramu prací.
Stanovená objížďka:
Pro úplnou uzavírku úseku silnice č. III/1402 pro opravu komunikace, je nařízena objížďka pro
veškerou dopravu, (vyjma spojů městské autobusové dopravy linky č. 365355 dopravce ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s, a to ráno do 08:00 hod a odpoledne po 16:00 hod., jejichž průjezd
bude zajištěn), která bude vedena a značena v Semicích od křižovatky se silnicí č. I/20 po této silnici
směrem na Písek na křižovatku se silnicí č. II/140 s pokračováním objížďky po silnici č. III/1402 do
Smrkovic před uzavřený úsek na konci obce a opačně s využitím mimoúrovňové křižovatky silnice č.
I/20 a II/140 a okružní křižovatky v Nádražní ulici v Písku ve směru na České Budějovice.
Opatření ve vedení pravidelné linkové dopravy:
Úplnou uzavírkou dotčené části silnice dojde ke změnám ve vedení pravidelné linkové autobusové
dopravy – městské autobusové dopravy Písek („MHD Písek“) linky č. 365355 Smrkovice – Semice –
Žižkova – Autobusové nádr. – Pražská - Dobešice dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s., podle opatření přijatých příslušným dopravním úřadem podle zvláštního zákona. Se souhlasem
příslušného dopravního úřadu po dobu úplné uzavírky dotčeného úseku silnice č. III/1402 budou
dočasně zrušeny pro vybrané spoje a nebudou obsluhovány autobusové zastávky
„Smrkovice“ a „Smrkovice,škola“ na lince č. 365355, a to spoji v denní době mezi 8:00 hodin a
16:00 hodin, tzn., že spoje č. 25, 15, 27, 17, 5, 9, 28, 4, 16, 24, 8, 10, 14 a 12 budou po bodu
uzavírka končit a začínat v autobusové zastávce „Semice“. U spojů č. 10 a 14 (v pátek 17.04.2015)
v čase 13:06 a 14:38 bude za zastávky „Semice“ zajištěna náhradní autobusová doprava do
Smrkovic. Ostatním spojům linky č. 365355 bude umožněn bezpečný průjezd stavbou a obslužnost
autobusových zastávek, a to u ranních spojů do 8:00 hodin a u odpoledních spojů po 16:00 hodin.
Veřejnost bude o změnách ve vedení autobusové dopravy (MHD Písek) v uvedeném termínu dle
příslušného dopravního opatření v dostatečném časovém předstihu informována (vylepením
písemného oznámení, obsahujícím: dobu, pro kterou nebude zastávka obsluhována, nejbližší
obsluhovanou zastávku, důvod, proč zastávka není obsluhována, kontakt na osobu, která oznámení
vylepila a podpis (razítko), osoby, která oznámení vylepila) dopravcem v součinnosti se žadatelem o
uzavírku a příslušnými osadními výbory obce – Semice a Smrkovice.

Zároveň se pro tuto uzavírku žadateli ukládají následující závazné podmínky :
1.

Toto povolení nenahrazuje jiná povolení, vyjádření, stanoviska, potřebná podle platných
zvláštních předpisů (zejména pak stavební povolení či ohlášení stavby, povolení k zásahům do
zeleně apod.).

2.

Prostor uzavírky silnice musí odpovídat zákresu situace projektové dokumentace dopravně
inženýrského opatření (DIO): „DIO Modernizace silnice III/1402 Smrkovice“, zpracovaného
společností RENO Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, z března 2015, který byl
předmětem vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, DI Písek vydaného pod č.j.: KRPC-43457-1/ČJ-2015020506-I ze dne 26.03.2015

3.

Musí být dodržena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dotčených uzavírkou
a objížďkou stanovená na silnici I třídy č. 20 Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem
dopravy a silničního hospodářství podle zvláštního předpisu č.j.: KUJCK 25521/2015/ODSH ze
dne 02.04.2015, a na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích stanovená Městským úřadem
Písek, odborem dopravy podle zvláštního předpisu pod č.j.: 046/2015 ze dne 09.04.2015, vše dle
předloženého návrhu dopravně inženýrského opatření: „DIO Modernizace silnice III/1402
Smrkovice“, zpracovaného RENO Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, z března
2015 pro realizaci opravy silnice, na základě předchozího písemného vyjádření Policie ČR, KŘP
JčK, DI Písek vydaného pod č.j.: KRPC-43457-1/ČJ-2015-020506 ze dne 26.03.2015. Doklady
uvedené pod body 2. a 3. obdrží žadatel v příloze tohoto rozhodnutí.

4.

Uzavírka a objížďka musejí být dopravně označeny v souladu s předpisy o užívání
přechodného dopravního značení (§ 45 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění a vzory označení dle technických podmínek TP 66 – Zásady pro
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích).
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5.

Žadatel je povinen provést na výzvu povolujícího správního orgánu nebo PČR KŘP JčK DI Písek
změny či doplnění přechodného dopravního značení, pokud budou z veřejného zájmu a z důvodu
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nutné.

6.

Zejména upozorňujeme na povinnost označit veškeré překážky světlem žluté barvy S 7 ( světelného
signálu dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. ) , respektive výstražným světlem typu 1 dle TP 66, které musí být
trvale ve funkčním stavu !

7.

Pokud bude trvalé dopravní značení v rozporu s přechodným, musí být trvalé dopravní značení po
dobu uzavírky zakryto, popř. odstraněno. Po ukončení uzavírky musí být trvalé dopravní značení na
silnici obnoveno původní či na nový stav.

8.

Žadatel v plném rozsahu zodpovídá za stav stanoveného přechodného dopravního značení
a je povinen průběžně ho udržovat v předepsaném rozsahu a provádět nejméně 2x denně
jeho pravidelné kontroly a v případě potřeby zajistit neprodlené odstranění všech zjištěných
závad.

9.

V průběhu prací probíhajících za úplné uzavírky dotčeného úseku silnice č. III/1402 bude zajištěna
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a bezpečnost chodců. Vždy musí být zajištěn
přístup do uzavírkou dotčených sousedních nemovitostí, objektů a provozoven a podle možnosti a
postupu stavby umožněna nutná dopravní obsluha. Do uzavřeného úseku silnice musí být z obou
stran zajištěn nouzový příjezd pro vozidla rychlé pomoci Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR.

10. O začátku a konci úplné uzavírky, jakož i o chystaných dopravních opatřeních, bude žadatel
prokazatelným způsobem s předstihem informovat majitele a uživatele uzavírkou dotčených
nemovitostí a objektů a provozoven.
11. Práce budou probíhat podle zhotovitelem předloženého harmonogramu prací na modernizaci silnice,
který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
12. Prostor, ve kterém budou probíhat stavební práce – staveniště – musí být řádně zabezpečen
podle platných právních předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních
pracích, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a dalších
souvisejících právních předpisů při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky.
13. V prostoru uzavírky musí být po celou dobu trvání uzavírky umístěna informační tabule, na které
budou uvedeny minimálně následující údaje: datum zahájení a ukončení stavby, resp. datum
zahájení a ukončení uzavírky a identifikační údaje osoby, která stavbu provádí (zhotovitel), jméno a
příjmení osoby zodpovědné za provádění stavby (stavbyvedoucí) a průběhu uzavírky, včetně
kontaktního telefonu, dále jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavby včetně
kontaktního telefonu a jméno a příjmení osoby zodpovědné za osazení a stav dopravního značení
včetně kontaktního telefonu.
14. Podmínkami tohoto rozhodnutí nejsou dotčena práva ani povinnosti žadatele plynoucí z jiných
právních předpisů.
15. Po ukončení opravy silnice č. III/1402 bude silnice v předmětném úseku uvedena do stavu
stanoveného projektem, řádně upravena, uklizena, stanoveným způsobem označena a nejpozději
do 19.04.2015 večer uvedena do provozu. Skutečný termín zprůjezdnění bude předem oznámen
Policii ČR, KŘP JčK, DI Písek, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje a osadním výborům
Semice a Smrkovice, dále příslušnému dopravci MHD Písek a vydavateli tohoto povolení.
16. Za průběh uzavírky pozemní komunikace, za stav a osazení přechodného dopravního značení
v plném rozsahu odpovídá žadatel:
STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
zodpovědná osoba žadatele : p. Jan Michalec, tel : 602 596 308.
Účastníky řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“) jsou :
-

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE,
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
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-

Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České
Budějovice

Odůvodnění
Na základě žádosti o povolení uzavírky pozemních komunikací ze dne 08.04.2015 a po jejím
posouzení a řádném projednání byla povolena podle § 24 zákona o pozemních komunikacích úplná
uzavírka silnice č. III/1402 v úseku za koncem zástavby v Smrkovicích ve směru na Semice, před
křižovatku se silnicí č. I/20, v km 2,745 – 3,785, v délce uzavírky 1,040 km pro provádění stavebních a
výkopových prací spočívajících v provedení spojovacího postřiku, pokládky vyrovnávací vrstvy a
obrusné vrstvy krytu vozovky z asfaltového betonu včetně dosýpání a úpravy krajnic a provedení
případného vodorovného dopravního značení v souvislosti s opravou povrchu komunikace v rámci
stavby: „Modernizace silnice III/1402 Smrkovice“, v rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Protože byly zároveň splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou : projednání
uzavírky a předchozí souhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, jako majetkového správce
dotčených silnic uzavírkou a objížďkou, souhlas Ředitelství silnic a dálnic, správa České Budějovice,
jako majetkového správce pozemní komunikace dotčené objížďkou a dále předchozí písemné
vyjádření Policie ČR, KŘ policie Jihočeského kraje, DI Písek ke stanovení přechodné úpravy provozu
a souhlas města Písek, jehož zastavěným územím má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka
a souhlas dopravního úřadu, příslušného dopravce a města Písek ve věci změn ve vedení pravidelné
linkové osobní dopravy, bylo rozhodnuto o vydání tohoto povolení.
Podmínky rozhodnutí byly vydány v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
bezpečnosti chodců a ochrany komunikací, v únosné míře zohledňují též zpřístupnění přilehlých nemovitostí
v prostoru staveniště a obsluhu stávajících autobusových zastávek „Smrkovice“ a „Smrkovice,škola““.
Přechodnou úpravu provozu stanovil na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích zdejší
odbor MěÚ Písek a na silnici I. třídy odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, a to podáním u odboru dopravy
Městského úřadu Písek.
Odvolání ve věci uzavírky nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).
Dnem oznámení rozhodnutí je den doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou. Nebylo-li
možné adresátovi písemnost doručit přímo do vlastních rukou a byla proto ve smyslu ustanovení § 23
odst. 1 správního řádu uložena, potom se za datum doručení považuje den vyzvednutí uložené
písemnosti, byla-li tato vyzvednuta ve lhůtě do 10 dnů od jejího uložení. Jestliže si adresát nevyzvedl
uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, potom se podle § 24
odst. 1 správního řádu písemnost považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Povolovaná uzavírka nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nebude vykonatelné.
Rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení rozhodnutí všem účastníkům řízení.
Předmětem tohoto řízení vedeného silničním správním úřadem je a tímto rozhodnutím se povoluje
výhradně jen uzavírka dotčeného úseku silnice pro provedení opravy komunikace ve smyslu
ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích pro provedení opravy povrchu úseku silnice č.
III/1402. Předmětem tohoto řízení není a toto rozhodnutí nenahrazuje povolení (vyjádření, stanoviska)
ostatních dotčených orgánů potřebná podle zvláštních předpisů.
Ing. Michal KOVAŘÍK, v.r.
vedoucí odboru
Za správnost vyhotovení:
Ing. Jaroslav Hrneček
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Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:


STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE,



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, 370 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE



Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 ČESKÉ
BUDĚJOVICE

Dotčené orgány :


Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Písek, Vrcovická 2223, 397 01 PÍSEK 1



Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor dopravy, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
BUDĚJOVICE



Policie ČR, KŘP policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát, Na Výstavišti 377, 397 01
PÍSEK



Město Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí 114, 397 19 PÍSEK

ČESKÉ

Na vědomí:


Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, oblastní středisko Písek,
Budějovické Předměstí, Karla Čapka 2477, 397 01 PÍSEK



ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova třída 1321/1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE



ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., oblast Písek, Nádražní 2294, 397 01 PÍSEK



Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Písek, nábřeží 1. máje 2259, 397 01 PÍSEK



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 PÍSEK 1



RENO Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí



Městský úřad Písek, kancelář úřadu – tisková mluvčí, Písek Vnitřní Město, Velké náměstí 114,
397 19 PÍSEK



Jan Matoušek, Osadní výbor Smrkovice, Smrkovice, K Hůrkám 200, 397 01 PÍSEK, se žádostí o
zveřejnění



Milan Smola, Osadní výbor Semice, Semice, Ke Křížku 68, 397 01 Písek, se žádostí o
zveřejnění

Povolení k uzavírce pozemní komunikace nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004
Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

Přílohy /pro žadatele/:
1. Zákres situace – DIO + stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 09.04.2015
2. Vyjádření Policie ČR, KŘP Jčk dopravního inspektorátu Písek ze dne 26.03.2015
3. Souhlas obce města Písek s uzavírkou, objížďkou a se změnami ve vedení MAD Písek na území
obce ze dne 09.04.2015
4. Souhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje s uzavírkou a s objížďkou ze dne 30.03.2015
5. Souhlas Ředitelství silnic a dálnic, správa ČB s objížďkou ze dne 23.03.2015
6. Souhlas dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., provoz Písek se zrušením zastávek
BUS vybraných spojů linky č. 365355 ze dne 30.03.2015.
7. Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I. třídy KÚ JčK, odborem dopravy ze dne 04.03.2015
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