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KRAJSKÝ ÚŘAD

KUCBX00SO5UX

JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Naše č. j.:

KUJCK 45661/2019

Sp. zn.:

ODSH 45628/2019/karvankova SO

Vyřizuje:
E-mail:

Ing. Michala Karvánková
386 720 530
karvankovam@kraj-jihocesky.cz

Datum:

26. 4. 2019

Telefon:

Znakon a.s.
Sousedovice 44
386 01 Sousedovice

Rozhodnutí
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, ÚO DI Strakonice, rozhodl takto:

povoluje
žadateli – právnické osobě:
Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČO: 260 18 055
úplnou uzavírku silnice I/22 v obci Dražejov, okr. Strakonice
Termín: 02. 05. 2019 – 30. 06. 2019
Důvod: oprava silnice I/22, N. Dražejov - průtah
Vedení dopravy:
Objízdná trasa pro automobily do 3,5 t:
 pro směr Strakonice – Horažďovice je vedena od křižovatky silnic I/22 x III/02220 ve Strakonicích
– dále po silnici III/02220 až na křižovatku silnic III/02220 x MK v obci Nový Dražejov, dále po MK až
na křižovatku silnice I/22 s MK, kde se napojí na stávající trasu.
 pro směr Horažďovice – Strakonice je vedena od křižovatky silnic I/22 x II/172 v městysu Katovice
– dále po silnici II/172 až na křižovatku silnic II/172 x III/1721, poté po silnici III/1721 ke křižovatce
silnic III/1721 x III/1725 v obci Pracejovice, dále po silnici III/1725 až ke křižovatce silnic III/1725 x
III/1726 v obci Drachkov, následně pokračuje po silnici III/1726 až na křižovatku silnic III/1726 x I/22
ve Strakonicích, kde se napojí na stávající trasu.

Vedení objízdné trasy pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy:
je vedena od křižovatky silnic I/22 x III/02220 ve Strakonicích – dále po silnici III/02220 až na křižovatku silnic
III/02220 x MK v obci Nový Dražejov, dále po MK až na křižovatku silnice I/22 s MK, kde se napojí na stávající
trasu, obousměrně.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
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1. Dočasně zrušená (přemístěná) zastávka: Strakonice, Nový Dražejov (ve směru Strakonice –
Katovice)
Náhradní zastávka: Strakonice, Virtova ul. (ve směru Strakonice – Katovice)
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky):
- linky 143442 Praha - Strakonice - Sušice - Modrava
- linky 380050 Strakonice - Střelské Hoštice - Horažďovice
- linky 380070 Strakonice - Krty - Mnichov
- linky 380150 Strakonice - Volenice - Soběšice
- linky 380160 Strakonice - Volenice - Strašice - Soběšice
- linky 380210 Strakonice - Volenice - Zvotoky
2. Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, Na Podskalí (obousměrně)
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: bude upřesněn
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky):
- linky 380050 Strakonice - Střelské Hoštice - Horažďovice
- linky 380070 Strakonice - Krty - Mnichov
- linky 380210 Strakonice - Volenice - Zvotoky

Podmínky rozhodnutí:
1. Předmětný úsek silnice I/22 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/22 a navazujících
komunikacích nižších tříd.
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. 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.
5. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
6. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu
nutné.
7. Za dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím zodpovídá odpovědný pracovník – pan Jaroslav
Novák, tel.: 602 145 235.
8. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj,
odbor dopravy a SH na silnici I. třídy dne 26. 04. 2019, pod č.j.: KUJCK 49194/2019.
9. Žadatel dodrží podmínky přechodné úpravy provozu stanovené KÚ Plzeňského kraje,
ODSH, MěÚ Strakonice, MěÚ Nepomuk, MěÚ Písek, MěÚ Blatná a MěÚ Horažďovice
na všech komunikacích, ke kterým jsou tyto úřady příslušné a které bezprostředně
souvisejí s předmětnou uzavírkou.
10. Komunikace může být uzavřena až po provedení stanoveného dopravního značení.
11. Bude dodrženo stanovisko majetkového správce silnic II. a III. tříd, Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, závodu Strakonice:
 před zahájením stavby bude provedena pasportizace objízdných tras – následně dojde
protokolárnímu předání komunikací. Požadujeme uzavřít se žadatelem dohodu o náhradě škody
při použití pozemní komunikace z důvodu objížďky a složení finanční zálohy pro případné
opravy vzniklých škod.
 Silnice III/02220 je v části nedostatečně široká pro vedení oboustranné objížďky pro BUS a
jednostranné objížďky pro automobily do 3,5t.Požadujeme provést lokální provizorní rozšíření
krajnic.
 Požadujeme dodržet vyjádření SÚS Jčk č.j. 9710/2018 ke stavbě.
12. Žadatel zajistí včasnou 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 oznámení bude uvedeno - doba, po kterou nebude zastávka
obsluhována veřejnou linkovou dopravou, nejbližší obsluhovaná zastávka, důvod, proč není zastávka
obsluhována a kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním
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13. 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 prováděných prací, oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravcům ČSAD
STTRANS a.s. a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
14. Umístění označníku dočasné zastávky Strakonice, Virtova ul. (ve směru Strakonice – Katovice) bude
odsouhlaseno Krajským ředitelstvím Policie ČR – DI Strakonice (z hlediska bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu). Zhotovitel stavby zajistí osazení přenosného označníku zastávky.
15. Bude dodrženo stanovisko Města Strakonice, majetkového odboru:
 Před zahájením stavby bude silniční komunikace p.č. 599, 1355 a 1293/1 k.ú. Střela v ulici
Virtova, v trase objížďky opravena tak, že budou vyspraveny asfaltovou směsí veškerá propadlá
místa a to v úseku od odbočky na komunikaci p.č. 1293 k.ú. Střela k odbočce na Strakonice p.č.
599 k.ú. Střela.
 Po dokončení předmětné stavby bude výše uvedený úsek odfrézován v celé šíři komunikace do
hloubky 5cm a opraven asfaltovou směsí. Financování této opravy ze strany investora bylo
domluveno na výrobních výborech při přípravě PD.
 Během uzavírky zajistí stavebník po dohodě s Technickými službami odvoz domovního odpadu
(popelnice s domovním odpadem, papírem, sklem a plasty) a to v dotčených úsecích stavby.
 Na souběžných komunikacích v majetku města Strakonice bude po dohodě osazeno dopravní
značení, případně překážky zamezující průjezdu.
 Po dokončení stavby a uvedení předmětného úseku dle výše uvedených požadavků, bude
sepsán předávací protokol mezi stavebníkem a Městem Strakonice.
16. Toto rozhodnutí nenahrazuje žádná jiná povolení potřebná pro provádění stavby, bezpečnostní ani jiné
předpisy.
17. Žadatel je povinen v případě rychlejšího provádění stavebních prací ukončit uzavírku bezprostředně po
jejich ukončení.
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 Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČO: 26018 055, o povolení úplné uzavírky
silnice I/22 v obci Dražejov, pro provádění stavby „I/22 Dražejov průtah - Strakonice“, okr. Strakonice, v termínu
02. 05. 2019 – 30. 06. 2019. Důvodem je rekonstrukce silnice I. třídy.
Součástí podkladů pro vydání povolení úplné uzavírky úseku silnice I/22 byl vydán souhlas správce silnice I/22
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice, pod č.j.: 2712/19/32200/kol ze dne 08. 04. 2019, Policie
ČR KŘP JčK DI Strakonice pod č.j.: KRPC-144395-1/ČJ-2018-020706 ze dne 22. 10. 2018, Policie ČR, KŘP JčK,
ÚO DI Písek, č. j. KRPC-87961-1/ČJ-2018-020506-I ze dne 03. 07. 2018, vyjádření KÚ JčK odd. silniční dopravy
č.j. KUJCK 43301/2019 ze dne 09. 04. 2019 a souhlasné vyjádření SÚS JčK, závodu Strakonice, SÚS Plzeňského
kraje, stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Písek, odboru dopravy, pod č.j.: MUPI/2019/15744 ze dne 15.
04. 2019, stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Horažďovice, odboru dopravy, pod č.j.: MH/05447/2019
ze dne 12. 04. 2019, stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Strakonice, odboru dopravy, č.j.
MUST/016673/2019/OD/kot, ze dne 15. 04. 2019, stanovení přechodné úpravy MěÚ Blatná, odboru dopravy,
pod č.j.: MUBL 5983/2019 ze dne 25. 04. 2019, stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Nepomuk, odboru
dopravy, pod č.j. DOP/2557/2019-Bo, ze dne 15. 04. 2019 a stanovení přechodné úpravy provozu KÚ Plzeňského
kraje, ODSH, pod č.j. PK-DSH/4652/19, ze dne 25. 04. 2019.
Na základě shora uvedených podkladů vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství jako silniční správní úřad, předmětné rozhodnutí o úplné uzavírce shora uvedeného úseku silnice
I/22 ve Strakonicích.
Na základě shora uvedeného Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako
příslušný silniční správní úřad, vydal předmětné rozhodnutí o úplné uzavírce silnice I/22.
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Poučení
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
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Rozdělovník
Obdrží (do DS):
 Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
- Vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní komunikace po které má být
vedena objížďka + silniční správní úřady:
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 74 České Budějovice
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11
Strakonice
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
 Krajský úřad Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
 Městský úřad Písek, odbor dopravy, Velké nám 114/3, 397 19 Písek
 Městský úřad Blatná, odbor dopravy, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
 Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
 Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
 Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábř. L. Svobody 1222/2, 110 15 Praha 1
 Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 (Agentura logistiky)
- Policie České Republiky:
 Krajské ředitelství policie JčK, ÚO DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
 Krajské ředitelství policie JčK, ÚO DI Písek, Na výstavišti 377, 397 01 Písek
- Záchranné složky:
 Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, Strakonice
 Zdravotnická záchranná služba Jč. kraje, Strakonice
- Obce,









na jejíž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka:
Město Strakonice
Město Sedlice
Město Blatná
Obec Tchořovice
Obec Lnáře
Město Kasejovice
Obec Životice
Obec Oselce
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Obec Chanovice
Obec Velký Bor
Město Horažďovice
Městys Katovice
Obec Pracejovice
Obec Drachkov

- Provozovatel veřejné autobusové dopravy:
 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
 ČSAD STTRANS A.S., U Nádraží 984, 386 13 Strakonice
 Krajský úřad Jihočeského kraje, ODSH – odd. silniční dopravy Petr Šedivý
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