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Městský úřad Vodňany    *MUVOX00BHFS1*                             
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
nám. Svobody 18  
389 01 Vodňany  
  
  

   
Váš dopis zn.:   

Ze dne: 21.04.2022  

Naše č. j.: MUVO 4160/2022  

Sp. zn.: DOPSIL 133/2022  

   
Vyřizuje: Ing. Václav Blahout  
Telefon: 383 379 121  
E-mail: blahout@muvodnany.cz  
   

Datum:  21.04.2022  

  

Veřejná vyhláška 

Rozhodnutí 
Výroková část: 

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní 
správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako příslušný silniční správní 
úřad, dle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v přenesené působnosti ve 
smyslu ustanovení § 44a zákona o pozemních komunikacích, na základě § 24 zákona o pozemních 
komunikacích, v návaznosti na § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a po stanovisku Policie 
České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 
193/26, 370 01 České Budějovice, Územní odbor Strakonice - Dopravní inspektorát Strakonice, Na 
Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j.: KRPC-47954-3/ČJ-2022-020706, JID: PCR02ETRpo90487613 
ze dne 13.4.2022, dle § 67 správního řádu, 

na žádost podanou dne 21.4.2022 společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem U 
Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České 

Budějovice, v  

3. etapě prací: 
 POVOLUJE ÚPLNOU UZAVÍRKU PROVOZU v ulici Holečkova (silnice III/12250) 

ve Vodňanech 
 NAŘIZUJE OBJÍŽĎKU po ulicích Nádražní, Budějovická a Kodádkova (silnice 

III/12243), Žižkovo nám., Zeyerova, Palackého, Bavorovská (silnice II/141) ve 
Vodňanech,  

dle dopravně inženýrského opatření „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce sil. III/12250 a II/141 
Vodňany“, výkresu: „3. etapa – detail“, 

v termínu od 25.4.2022 do 24.7.2022, 

1. etapě prací:  
 POVOLUJE ÚPLNOU UZAVÍRKU PROVOZU v ulici Zeyerova (silnice II/141) ve 

Vodňanech, 
 NAŘIZUJE OBJÍŽĎKU po ulicích Palackého (silnice II/141), Holečkova (silnice 

III/12250), Nádražní, Budějovická a Kodádkova (silnice III/12243) a Žižkovo nám. 
(silnice II/141) pro vozidla do 3,5 tuny 
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 NAŘIZUJE OBJÍŽĎKU po silnici II/141, II/140, I/22, I/20 ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Vodňany a po silnicích II/141, II/145, II/122 a I/20 pro 
vozidla nad 3,5 tuny, 

dle dopravně inženýrského opatření „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce sil. III/12250 a II/141 
Vodňany“, výkresů: „1. etapa – detail“, „Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t pro 1 a 2. etapu“, 

v termínu od 25.7.2022 do 6.11.2022, 

 
2. etapě prací: 

 POVOLUJE ÚPLNOU UZAVÍRKU PROVOZU v ulici Zeyerova, Palackého (silnice 
II/141) a Holečkova (silnice III/12250) ve Vodňanech, 

 NAŘIZUJE OBJÍŽĎKU po ulicích Holečkova (silnice III/12250), Nádražní, 
Budějovická a Kodádkova (silnice III/12243) a Žižkovo nám. (silnice II/141), 
Tylova, Mlýnská, Písecká, nám. 5. května a Bavorovská (silnice II/141) pro 
vozidla do 3,5 tuny 

 NAŘIZUJE OBJÍŽĎKU po silnici II/141, II/140, I/22, I/20 ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Vodňany a po silnicích II/141, II/145, II/122 a I/20 pro 
vozidla nad 3,5 tuny, 

dle dopravně inženýrského opatření „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce sil. III/12250 a II/141 
Vodňany“, výkresů: „2. etapa – detail“, „Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t pro 1 a 2. etapu“ 

v termínu od 22.8.2022 do 6.11.2022, 

z důvodu realizace stavby s názvem „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků 
silnic III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady Vodňany“, 

vše dle dopravně inženýrského opatření „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce sil. III/12250 a 
II/141 Vodňany“ vypracované společností LION – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., IČ: 
60827602, se sídlem Lidická 246, 370 07 České Budějovice, které je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 
 

I. Opatření v linkové osobní dopravě: 

1. Dočasně zrušená zastávka:  
Vodňany, Na Sadech 
Náhradní zastávky: bez náhrady  
Termín dočasného zrušení zastávek: 25.4.2022 – 11.6.2022 (etapa č. 1, 2, 3) 
Dotčené spoje: 
Všechny spoje (obsluhující tuto zastávku)  
 linky 320850 Týn nad Vltavou – Temelín – Dříteň/Číčenice – Vodňany 
 linky 380110 Vodňany – Drahonice 
 linky 380520 Vodňany – Chelčice – Netolice 

2. Dočasně zrušená zastávka:  
Vodňany, Na Sadech 
Náhradní zastávky: bez náhrady  
Termín dočasného zrušení zastávek: 12.6.2022 – 6.11.2022 (etapa č. 1, 2, 3) 
Dotčené spoje: 
Všechny spoje (obsluhující tuto zastávku)  
 linky 320157 Týn nad Vltavou – Temelín – Dříteň/Číčenice – Vodňany 
 linky 380752 Vodňany – Chelčice – Netolice 
 linky 380753 Vodňany – Drahonice 

 
Dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. se stanovují následující závazné podmínky: 
1. Autobusy linek 370003, 370650, 380570 (od 12.6.2022 autobusy linek 370617, 370618, 380710, 

380760) budou po dobu etapy č. 1 využívat objízdnou trasu: silnice II/141 – ulice Bavorovská – 
ulice Palackého – silnice III/12250 – ulice Holečkova – ulice Nádražní – silnice III/12243 – ulice 
Budějovická – ulice Kodádkova – silnice II/141 – Žižkovo nám. – ulice Zeyerova – Vodňany, 
aut.nádr.  

2. Autobusy linek 370003, 370650, 380570 (od 12.6.2022 autobusy linek 370617, 370618, 380710, 
380760) budou po dobu etapy č. 2 využívat objízdnou trasu: silnice II/141 – ulice Bavorovská – 
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nám. 5. května – ulice Písecká – ulice Mlýnská – ulice Tylova – silnice II/141 – Žižkovo náměstí – 
ulice Zeyerova – Vodňany, aut.nádr. 

3. Autobusy linky 380520 (od 12.6.2022 autobusy linky 380752) budou po dobu etapy č. 1, č. 2 a č. 
3 využívat objízdnou trasu: silnice III/12250 – ulice Chelčická – ulice Nádražní – silnice III/12243 
– ulice Budějovická – ulice Kodádkova – silnice II/141 – Žižkovo nám. – ulice Zeyerova –
Vodňany, aut.nádr. 

4. Autobusy linky 380753 (od 12.6.2022) budou po dobu etapy č. 1, č. 2 a č. 3 využívat objízdnou 
trasu silnice III/14218 – ulice Stožická – ulice Nádražní – silnice III/12243 – ulice Budějovická – 
ulice Kodádkova – silnice II/141 – Žižkovo nám. – ulice Zeyerova – Vodňany, aut.nádr. 

5. Dopravce zpracuje na výše uvedené linky výlukový jízdní řád. 

Dopravci ČSAD STTRANS a.s. se stanovují následující závazné podmínky: 
1. Autobusy linky 380110 budou po dobu etapy č. 1, 2 a č. 3 využívat objízdnou trasu: silnice 

III/14218 – ulice Stožická – ulice Nádražní – ulice Kodádkova – ulice Kampanova – ulice 
Elektrárenská – Vodňany, aut.nádr. a dále dle platného jízdního řádu obousměrně. 

2. Autobusy linky 380780 budou po dobu etapy č. 1 využívat objízdnou trasu: ulice Palackého – 
ulice Holečkova – ulice Nádražní – ulice Kodádkova – ulice Kampanova – ulice Elektrárenská – 
Vodňany, aut.nádr. a dále dle platného jízdního řádu obousměrně. 

3. Autobusy linky 380780 budou po dobu etapy č. 2 využívat objízdnou trasu: ulice Bavorovská – 
nám. 5. května – ulice Písecká – ulice Mlýnská – ulice Tylova – ulice Zeyerova – Vodňany, 
aut.nádr. 

Zhotoviteli stavby se stanovují následující závazné podmínky: 
1. 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. 

2. Na předmětném písemném oznámení bude uvedeno: 
- doba, pro kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou, 
- nejbližší obsluhované zastávka, 
- důvod, proč není zastávka obsluhována, 
- kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním 
opatření. 

3. Neprodleně po skončení uzavírky provozu a uvedení veřejné linkové dopravy do standartního 
režimu bude toto oznámení odstraněno.   

4. Pokud bude omezeno užívání autobusového stání č. 8 na autobusovém nádraží Vodňany, bude 
tato informace předána kontaktní osobě dopravce GW BUS a.s. nejpozději 5 dnů předem. 

5. V případě dřívějšího ukončení uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změn termínu prováděných 
prací oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravcům: 

 GW BUS a.s., (kontaktní osoba: Miroslav Petroušek, DiS, tel.: 389 009 261, 724 728 889, 
e-mail: miroslav.petrousek@gwbus.cz)  

 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (kontaktní osoby: Jana Kržová, tel.: 
606 082 989, Jan Fencl, tel.: 725 732 768)  

 ČSAD STTRANS a.s. (kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Maryška, e-mail: 
jmaryska@sttrans.cz) 

 
II. Omezení obecného užívání uzavírkou 

Zhotoviteli stavby se stanovují následující závazné podmínky: 
1. Zhotovitel stavby zodpovídá za řádný stav dopravního značení, jeho obnovu a údržbu po celou 

dobu povolení uzavírky.  
2. Dopravní značení musí být provedeno, dle stanovené přechodné úpravy provozu vydané 

Městským úřadem Vodňany, odborem dopravy a silničního hospodářství pod Sp. zn.: DOPSIL 
132/2022, č.j. MUVO 4146/2022. 

3. V prostoru uzavírky musí být z obou stran pozemní komunikace po celou dobu trvání uzavírky 
provozu umístěna informační tabule, na které budou uvedeny minimálně následující údaje:  
3.1.  Datum zahájení a ukončení uzavírky a identifikační údaje osoby, která akci realizuje. 
3.2.  Jméno a příjmení osoby zodpovědné za průběh akce a průběh uzavírky včetně kontaktního 

telefonu.  
3.3.  Jméno a příjmení osoby zodpovědné za osazení a stav dopravního značení včetně 

kontaktního telefonu. 
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4. Po ukončení akce budou pozemní komunikace v předmětném úseku uvedeny do původního stavu 
před zahájením akce, řádně upraveny, uklizeny, stanoveným způsobem označeny.  

5. Při realizaci stavby nesmí být nadměrně znečisťovány přiléhající komunikace, nečistoty musí být 
průběžně odstraňovány a po ukončení prací musí být komunikace i s objekty a zařízením na nich 
umístěných náležitě vyčištěny.  

6. V případě dopravních komplikací bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, 
ustrojených a vybavených osob. 

7. Pracovní místa budou v době snížené viditelnosti osvícena výstražnými světly. 
8. Bezpečnost procházejících chodců bude zajištěna pověřenými pracovníky v reflexních vestách. 

Zodpovědná osoba za uzavírku provozu na pozemní komunikaci a za dodržení uvedených podmínek: 
Ing. Lukáš Lhota, stavbyvedoucí ze společnosti EUROVIA CS a.s., tel.: 731 601 928. 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce (žadatel): EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se 

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, závod České Budějovice, Planá 72, 370 
01 České Budějovice. 

  
Odůvodnění: 

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný orgán státní 
správy ve věcech pozemních komunikací, dle ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) správního řádu, jako 
příslušný silniční správní úřad, dle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona o pozemních 
komunikacích, obdržel žádost podanou dne 21.4.2022 společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, 
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 
České Budějovice, týkající se omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami, dle § 24 zákona 
o pozemních komunikacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 

Uzavírka provozu byla povolena z důvodu realizace stavby s názvem „Úprava křižovatky včetně 
rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady Vodňany“. 

Přílohou žádosti bylo dopravně inženýrské opatření „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce sil. 
III/12250 a II/141 Vodňany“, v rozsahu 7 výkresů. 

Žádost byla dle § ustanovení § 24 odst. 2, písm. a) zákona o pozemních komunikacích projednána 
s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a po které má být vedena objížďka, tj.: 

 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 
10 České Budějovice, která má právo hospodařit se svěřeným majetkem Jihočeského kraje, 
IČ: 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, 

 Město Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, 

Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice 
Žádost byla dle § ustanovení § 24 odst. 2, písm. b) zákona o pozemních komunikacích dále 
projednána s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena 
objížďka, tj.:  

 Město Vodňany, IČ: 00251984, se sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, 
 Město Bavorov, IČ: 00250945, se sídlem Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov,  
 Obec Budyně, IČ: 46684441, se sídlem Budyně 9, 387 73 Budyně; 
 Obec Bílsko, IČ: 00250970, se sídlem Bílsko 34, 387 73 Bavorov 
 Obec Pivkovice, IČ: 00667765, Pivkovice 17, 387 73 Pivkovice; 
 Obec Drahonice, IČ: 00251135, se sídlem Drahonice 100, 389 01 Drahonice; 
 Obec Skočice, IČ: 00251780, Skočice 56, 387 75 Skočice;  
 Městys Strunkovice nad Blanicí, IČ: 002504708, se sídlem, Strunkovice nad Blanicí 86, 384 

26 Strunkovice nad Blanicí, 
 Obec Těšovice, IČ: 00250741, se sídlem Těšovice 2, 383 01 Těšovice, 
 Město Netolice, IČ: 00250601, se sídlem Mírové Náměstí 208, 384 11 Netolice. 

Městys Strunkovice nad Blanicí, Obec Těšovice a Město Netolice se nachází ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Prachatice. 
Žádost nebyla projednána s provozovatelem dráhy dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. c) zákona o 
pozemních komunikacích, jelikož pozemní komunikace, na nichž je umístěna dráha není uzavírkou ani 
objížďkou dotčena.  
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Žádost byla projednána v souladu s § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích s Policií 
České republiky. Tento dotčený orgán v řízení uplatnil souhlasné stanovisko č.j.: KRPC-47954-3/ČJ-
2022-020706, JID: PCR02ETRpo90487613 ze dne 13.4.2022.  

Další přílohou žádosti byl Souhlas dotčeného dopravního úřadu dle § 39 odst. 1, písm. g) vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
oddělení silniční dopravy vydal souhlas s dočasným zrušením zastávky pod Spis. zn.: ODSH 
48029/2022/pesed SO, č.j.: KUJCK 48166/2022 ze dne 20.4.2022.  

Z hlediska dopravní obsluhy autobusovou dopravou tvořily další přílohy žádosti vyjádření od: 
 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČ: 26060451, se sídlem Hálkova 781/9, 370 04 

České Budějovice „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce sil. III/12250 a II/141 Vodňany “ ze 
dne 19.4.2022; 

 GW BUS a.s., IČ: 04356683, se sídlem Pekárenská 255/17, 370 04 České Budějovice 
„Vyjádření k DIO – úprava křižovatky vč. Rekonstrukce silnici III/12250 a II/141“ ze dne 
20.4.2022; 

 ČSAD STTRANS, a.s., IČ: 25198688, se sídlem U Nádraží 984, 386 13 Strakonice 
„Stanovisko k akci – Úprava křižovatky včetně rekonstrukce sil. III/12250 a II/141 Vodňany“ ze 
dne 13.4.2022 

 ŠVARCTRANS s.r.o., IČ: 26114488, se sídlem U Sloupů 21, 385 01 Vimperk ze dne 
19.4.2022.  

Podmínky dopravního úřadu byly zapracovány jako podmínky uvedené ve výrokové části toho 
rozhodnutí v části týkající se „Opatření v linkové osobní dopravě“.  

Podmínky rozhodnutí o uzavírce byly vydány v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, bezpečnosti chodců a jejich ochrany.  

Současně s povolením uzavírky provozu správní orgán stanovil opatřením obecné povahy 
přechodnou úpravu provozu na dotčených pozemních komunikacích podle příslušných ustanovení 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů pod Sp. zn.: DOPSIL 132/2022, č.j. MUVO 
4146/2022. 

Podmínkami tohoto rozhodnutí nejsou dotčeny práva ani povinnosti žadatele plynoucí z jiných 
právních předpisů.  

Povolení k uzavírce provozu na pozemní komunikaci nepodléhá správnímu poplatku podle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Správní orgán, v souladu s § 68 odst. 2 správního řádu, vymezil jako účastníky řízení podle 27 odst. 1 
správního řádu, osobu uvedenou ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Příslušný silniční správní úřad dále upozorňuje, že dle § 24 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích, nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky 
nebo objížďky.  

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje žadatele o povolení 
uzavírky provozu, že dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, je nutné zajistit přístup 
(nikoliv příjezd) k sousedním nemovitostem v prostoru uzavírky.  

V termínu realizace předmětné stavby budou, na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Vodňany, povoleny další uzavírky provozu v níže uvedeném rozsahu:  

1. Rekonstrukce mostu nad řekou Blanicí, ev. č. 0224-1 nacházející se na silnici III/0224, 
v katastrálním území Vodňany (úplná uzavírka); 

2. Rekonstrukce silnice II/142 (ulice Netolická) v Bavorově; 
3. Rekonstrukce ulic Parkánská a Komenského ve Vodňanech. 

Uzavírky provozu nebudou ve vzájemném rozporu. Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního 
hospodářství avšak upozorňuje účastníky silničního provozu na dočasná dopravní omezení. 
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Poučení účastníků: 

Dle ustanovení § 81, odst. 1 a § 83, odst. 1 správního řádu, se proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů 
od jeho oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím správního orgánu, 
který toto rozhodnutí vydal – Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství. Podané 
odvolání musí splňovat náležitosti dle ustanovení §§ 81 a 82 správního řádu. Odvolání ve věci 
uzavírky na základě ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, nemá odkladný 
účinek.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Ing. Václav Blahout 
referent odboru, oprávněná úřední osoba 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce na úřední desce Městského 
úřadu Vodňany, Městského úřadu Bavorov, Obecního úřadu Budyně, Obecního úřadu Bílsko, 
Obecního úřadu Pivkovice, Obecního úřadu Drahonice a Obecního úřadu Skočice. Rozhodnutí bude 
rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí 
bude toto rozhodnutí předáno zpět Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního 
hospodářství. 

Vyvěšeno dne:……………….….….…              Sejmuto dne:…………….….….… 

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna 
i způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

 

 

 

………………………………………                  ………………………………………… 

Podpis a razítko oprávněné osoby,                   Podpis a razítko oprávněné osoby,   
potvrzující vyvěšení a zveřejnění      potvrzující svěšení 

 
Příloha: 

 Dopravně inženýrské opatření „Úprava křižovatky včetně rekonstrukce sil. III/12250 a II/141 
Vodňany“ 

Rozdělovník: 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

 EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, 
IDDS: bjpdzta 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, 

IDDS: cadk8eb 
 Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce 
 Město Bavorov, Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov; IDDS: 3skbfjd – k vyvěšení na úřední 

desce 
 Obec Bílsko, Bílsko 34, 387 73 Bavorov, IDDS: tmxam78 – k vyvěšení na úřední desce 
 Obec Budyně, Budyně 9, 387 73 Budyně, IDDS: s29ambv – k vyvěšení na úřední desce 
 Obec Drahonice, Drahonice 100, 389 01 Drahonice, IDDS: b83ampe – k vyvěšení na úřední 

desce 
 Obec Pivkovice, Pivkovice 17, 387 73 Pivkovice, IDDS: qahbwbv – k vyvěšení na úřední 

desce 
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 Obec Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice, IDDS: 4yrbqvv – k vyvěšení na úřední desce 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České 

Budějovice, IDDS: zjq4rhz  
 Městys Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86, 384 26 Strunkovice nad Blanicí, 

IDDS: st3bx98  
 Obec Těšovice, Těšovice 2, 383 01 Těšovice, IDDS: in5b5w9  
 Město Netolice, Mírové Náměstí 208, 384 11 Netolice, IDDS: wj3bcgt  

Dotčený orgán: 
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 

Strakonice, Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 396 01 Strakonice, 
IDDS: eb8ai73 - [č.j: KRPC-47954-3/ČJ-2022-020706] 

Subjekty dle § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích: 
 ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, 386 01 Strakonice, IDDS: mgacdu7 
 ČSAD JIHOTRANS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice 4, IDDS: cvfdmnj 
 GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice 4, IDDS: ujv8e5t 
 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice, 

IDDS: b7cdmj9 
 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IDDS: s9374qh 
 ŠVARCTRANS s.r.o., U Sloupů 21, 385 01 Vimperk, IDDS: 85952ys 
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 

386 01 Strakonice, IDDS: ph9aiu3 
 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Oblastní středisko Strakonice, 

Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice, IDDS: g4umvrn 
 Krajský úřad - Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 

1952/2, 370 01 České Budějovice 7, IDDS: kdib3rr 
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IDDS: n75aau3 

Na vědomí: 
 Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Přemysla 

Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice, IDDS: kjgb4yx  

 Městský úřad Prachatice, Odbor komunálních služeb a dopravy, Velké náměstí 3, 383 01 
Prachatice, IDDS: j5xbvr2 
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