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Číslo jednací: MÚT/06153/2019/OD/TaA     

Spisová značka: MÚT/04973/2019/OD-46   SUPER-KRETE CZECH s.r.o., 
Nupaky 494 
 

251 01  Nupaky 

 

Vaše značka:   

   

Vyřizuje: 
Telefon: 
e-mail: 

Talafous Antonín, oprávněná úř. osoba 
385772283 
antonin.talafous@tnv.cz 

 

Datum: 04. 03. 2019     

 

ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ UZAVÍRKY  

Výroková část: 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou, jako silniční správní úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost 
o povolení uzavírky, kterou dne 20. 02. 2019 podal a následně byla doplněna dokumentace dne 25. 2. 
2019 k žádosti od navrhovatele: 

SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01  Nupaky - IČ: 25692810 
 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace 
a po projednání souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát, 
Poštovní přihrádka č. 125, 371 05 České Budějovice pod Č.j.: KRPC – 89 – 63/2019 – 020106 ze dne 8. 2. 
2019 - viz odsouhlasené DIO. Byl předložen souhlas vlastníka komunikace od Správy a údržby silnic 
Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice ze dne 11. 2. 
2019., podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

povoluje 
 

úplnou uzavírku: na silnici II/122 – v silničním km 34,6 na opravu mostu ev. č. 122 – 011 

 přes Židovu strouhu v katastrální území obce Nuzice,  

 ve správním území Odboru dopravy a silničního hospodářství Týna nad Vltavou. 

 
 

Důvod: Stavba - oprava mostu ev. č. 122 - 011 přes Židovu strouhu v katastrální území obce Nuzice. 
 
 

Termín: od dne 19. 03. 2019 – do 31. 08. 2019, 
 
(dále jen "uzavírka") a nařizuje objížďku po trase: objízdná trasa po sil. II/159, II/137 a II/135 - (viz DIO). 

 
Autobusové spoje - náhradní a zrušené spoje jsou podrobně popsány v příloze tohoto rozhodnutí č. 2 a 
v příloze č. 3, které jsou součástí tohoto rozhodnutí. Termín uzavírky na žádost žadatele byl opětovně 
posunut: od dne 19. 03. 2019 – do 31. 08. 2019, včetně přesunu autobusových zastávek a změn. 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní značení bude v souladu 
s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 
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Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. 

2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu 
s vyjádřením Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje Dopravní inspektorát, Poštovní 
přihrádka č. 125, 371 05 České Budějovice pod Č.j.: KRPC – 89 – 63/2019 – 020106 ze dne 8. 2. 2019 
- viz odsouhlasené DIO. 

3. Vlastní staveniště bude řádně ohrazeno a zajištěno. Na vhodném místě na staveništi bude umístěna 
cedule s kontaktem na zhotovitele stavby, termínem zahájení a ukončení prací. 

4. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru obytné zástavby dle nařízení vlády č. 502/2000 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

5. Žadatel je povinen o akci informovat složky integrovaného záchranného systému a to min. 5 dnů 
předem. 

6.  Žadatel je povinen o této uzavírce informovat prostřednictvím sdělovacích prostředků (rádio, tisk, 
televize, internet apod.).  

7. Žadatel je povinen seznámit všechny své pracovníky s obsahem tohoto rozhodnutí (bude proveden 
zápis do stavebního deníku). 

8.  Povolení nezbavuje žadatele povinností vyplývajících z ustanovení § 28 zákona č. 13/1997 Sb. (týká 
se znečištění a poškození okolních komunikací staveništní dopravou). 

9. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou. Současně musí být odstraněna zařízení, označení 
apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Po dokončení stavby budou objízdné trasy předány protokolárně jejich správcům. 
 

11.  Nesmí dojít ke škodě nebo úrazu způsobené třetí osobě. 

 
 

Za instalaci, předepsaný stav dopravního značení a provádění prací, na výše uvedené stavbě zodpovídá: 
pan Martin Smekal - tel: 606 707 073.                                                                           
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
SUPER-KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01  Nupaky - IČ: 25692810 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České  
Budějovice - IČ: 70971641 
Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou -  IČ: 00245585 
 

Odůvodnění: 
 
 

Dne 20. 2. 2019 podal a následně byla doplněna dokumentace dne 25. 2. 2019 od navrhovatele: SUPER-
KRETE CZECH s.r.o., Nupaky 494, 251 01  Nupaky - IČ: 25692810, žádost o povolení uzavírky. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České 
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za 
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
 
K uvedené žádosti se souhlasem vyjádřili: Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje 
Dopravní inspektorát, Poštovní přihrádka č. 125, 371 05 České Budějovice pod Č.j.: KRPC – 89 – 63/2019 
– 020106 ze dne 8. 2. 2019 - viz odsouhlasené DIO. Byl předložen souhlas vlastníka komunikace od 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České 
Budějovice ze dne 11. 2. 2019. GW BUS a. s., Pekárenská  255/77, 370 04 České Budějovice – IČ: 
04356683 ze dne 18. 9. 2017. Město Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, 39165 Bechyně – IČ: 00252069 ze 
dne 11. 2. 2019.  Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční 
dopravy, U Zimního stadionu 1952/2 , 370 76 České Budějovice - IČ: 70890650 ze dne 15. 2. 2019.  Obec 
Březnice, Březnice 48, 391 71 Březnice u Bechyně - IČ: 00252131 ze dne 15. 2. 2019. Obec Sudoměřice u 
Bechyně 105,39172  Sudoměřice u Bechyně - IČ: 00252964 ze dne 11. 2. 2019.  Obec Hodětín, Hodětín 
21, 391 65 Hodětín - IČ: 00512630 ze dne 8. 2. 2019. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 
1321/1, 370 01 České Budějovice - IČ: 26060451 ze dne 11. 9. 2017. ARRIVA PRAHA s.r.o., U 
seřadiště65/7, 101 00 Praha -  IČ: 26730448 ze dne 4. 9. 2017. Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 
375 01 Týn nad Vltavou -  IČ: 00245585 ze dne 4. 3. 2019.  Harmonogram prací. 
 
  
 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Týn nad Vltavou, žádost i veškeré podklady řádně posoudil, a 
jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části 
tohoto rozhodnutí. 
 

 

Poučení účastníků: 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a to podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti 
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 
 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit 
řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 
 
 
 
 
Mgr. Lenka Kokešová  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Městský úřad Týn nad Vltavou 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 

 
Přílohy:  

• DIO,  
• autobusové spoje a jízdní řády - náhradní a zrušené spoje jsou podrobně popsány v příloze 

tohoto rozhodnutí č. 2 a v příloze č. 3. 
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Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 
1. SUPER-KRETE CZECH s.r.o., IDDS: ukg5f69 
 
 
 

dotčené orgány 
2. Jihočeský kraj, Odbor veřejných zakázek a investic, IDDS: kdib3rr 
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73 
4. Město Týn nad Vltavou, _Městská policie, náměstí Míru č.p. 2, 375 01  Týn nad Vltavou 1 
5. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb 
6. GW BUS a.s., IDDS: ujv8e5t 
7. Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk 
8. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 
9. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn 
10. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3 
11. Město Bechyně, IDDS: sshbg5j 
12. Město Tábor, odbor dopravy, IDDS: 5zrb8iz 
13. Obec Březnice, IDDS: 4cebi8z 
14. Obec Hodětín, IDDS: sx9b62z 
15. Obec Sudoměřice u Bechyně, IDDS: b9gb6mg 
16. Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
17. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., správa společnosti, IDDS: b7cdmj9 
18. ARRIVA PRAHA s.r.o., IDDS: xni96j8 
19. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01  Týn nad Vltavou 1 
20. Město Týn nad Vltavou, odbor hospodářské správy, náměstí Míru č.p. 2, 375 01  Týn nad Vltavou 1 
  
 
 

ostatní  
21. Rumpold - T, s.r.o., IDDS: tdyyg9b 
 


		2019-03-06T10:28:01+0100
	Mgr. Lenka Kokešová
	SOUHLAS




