Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MUPt/76935/2022/02/KSD/Ryb
Bohumír Rychtář
+420 388607503
+420 388313567
brychtar@mupt.cz

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
V Prachaticích dne 21. listopadu 2022

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech silnic ve smyslu § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.,“),
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v y h o v u j e žádosti společnosti
ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice ze dne 18.12.2022 a po projednání s
Policií České republiky, Krajské ředitelství policie JčK, Územní odbor Prachatice, Dopravní
inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice dne 11.11.2022 pod č.j. KRPC154137-1/ČJ-2022-020606 a s vlastníkem pozemní komunikace Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, p.o., závod Prachatice dne 16.11.2022 po řádném projednání vyhovuje
žádosti o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace na základě § 24 odst. 2 zákona o
pozemních komunikacích v návaznosti na § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích,

povoluje
žadateli, právnické osobě:
ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 260 18 055, Březí (dále jen
„žadatel“)
úplnou uzavírku silnice III. třídy č.142 13 v úseku obce Bohunice směr křižovatka
s silnicí č. III/1422 – viz přiložené dopravně inženýrské opatření (DIO).
Termín úplné uzavírky:
ode dne 28. 11. 2022 v čase od 7:00 hod. do dne 18. 12. 2022 do 15:00 hod.
Důvod úplné uzavírky:
oprava povrchu silnice č. III/142 13.
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Vedení objízdné trasy:
viz přiložené dopravně inženýrské opatření (DIO).
Úplná uzavírka bude provedena za dodržení těchto podmínek:
1. Uzavírka a objížďka bude označena dopravními značkami a dopravními zařízeními podle
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovené naším odborem dne
21.11.2022 pod č.j. MUPt/77327/2022/02/KSD/Ryb. Použití a umístění dopravních značek a
dopravních zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích. Osazení dopravních značek a dopravních zařízení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích musí provádět odborná firma.
2. Označení uzavírky a objízdné trasy zabezpečuje žadatel na svůj vlastní náklad.
3. Pozemní komunikace může být uzavřena až po provedení přechodného dopravního
značení.
4. V souvislosti s úplnou uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu,
nesmí být ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci.
5. Žadatel v plném rozsahu a po celou dobu uzavírky zodpovídá za stav přechodné úpravy
provozu spojené s uzavírkou, stanovené podle zvláštního předpisu a je povinen ji průběžně
udržovat v předepsaném rozsahu, provádět pravidelné kontroly nejméně však 1 x denně a na
podkladě zjištěného stavu zajistit neprodleně odstraňování všech zjištěných závad.
6. Po skončení doby trvání úplné uzavírky a objížďky budou odstraněny dopravní značky a
dopravní zařízení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dopravní značení
bude uvedeno do původního stavu.
7. Za veškeré škody, vzniklé uživatelům silnice z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí
odpovídá žadatel, tj. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice.
8. Žadatel je povinen respektovat případné další doplňující pokyny povolujícího silničního
správního úřadu, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
9. Za plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá Filip Vojíř, tel. č. 724 059 730.
10. Povolujícímu orgánu, Policii ČR a vlastníkovi komunikace zůstává právo dané podmínky
upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to obecný zájem či zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na komunikacích v dotčené oblasti.
Odůvodnění
Povolení je vydáno na základě žádosti žadatele ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01
Strakonice doložené potřebnými doklady.
Před vydáním povolení byla žádost, ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., projednána
se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., závodem Prachatice dne 16.11.2022 a
s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie JčK, Územní odbor Prachatice, Dopravní
inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice dne 11.11.2022, č.j.: KRPC-1541371/ČJ-2022-020606.
Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly splněny zákonné podmínky pro povolení shora
uvedené úplné uzavírky, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje České
Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, do 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání je nutno podat prostřednictvím Městského úřadu Prachatice, odboru komunálních
služeb a dopravy, který rozhodnutí vydal.
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Ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
Povolení k úplné uzavírce pozemní komunikace nepodléhá správnímu poplatku podle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
otisk razítka

Bohumír Rychtář
referent odboru
komunálních služeb a dopravy
Příloha:
Příloha č. 1 - dopravně inženýrské opatření („DIO“) - Oprava silnice III/142 13 Bohunice
Příloha č. 2 - detail uzavírky pracovního místa, doplněno 11.11.2022
Rozdělovník
Účastníci řízení ( do datové schránky)
ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice.
Správa a údržba silnic JčK, p.o., závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice
Dotčený orgán státní správy (do datové schránky)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie JčK, Územní odbor Prachatice, Dopravní
inspektorát Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice
Obdrží subjekty dle § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích (do datové schránky):
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, Slunečná 932, 383 01
Prachatice
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Oblastní středisko Prachatice, Slunečná
939, 383 01 Prachatice
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