ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Číslo jednací: KUJCK/39250/2018/ODSH
Spisová značka: ODSH 37849/2018/mace

datum: 19.3.2018

vyřizuje: Ing. Mária Čejková

telefon: 386 720 138
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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad - Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný
silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst.3), písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, po předchozím souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České
Budějovice a po projednání s dotčenými orgány a organizacemi rozhodl podle ust.§ 24 zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů takto:
POVOLUJE
žadateli - firmě :
společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice, se sídlem
Planá 72, IČ: 482 74 924 úplnou uzavírku silnice I/3 v úseku MÚK Ševětín – začátek dálnice D3 ve směru
Tábor - České Budějovice z důvodu provádění obnovy přechodného VDZ
V termínu: od 7.4. - 8.4.2018
14.4. - 15.4.2018 náhradní termín v případě nepříznivých klimatických podmínek
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.( § 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ( silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů.)
Vedení dopravy:
Motoristé jedoucí po silnici I/3 z Českých Budějovic na Tábor pojedou po stávající komunikaci. Motoristé jedoucí po
silnici II/146 od obce Lhotice směrem na Tábor budou pokračovat dál po této komunikaci až na křižovatku se silnicí
II/603, kde pojedou směr Ševětín a napojí se zpět na silnici I/3. Motoristé jedoucí od Hluboké nad Vltavou po silnici
II/146 se na křižovatce se silnicí II/603 napojí na tutéž objízdnou trasu.
Motoristé jedoucí po silnici I/3 ve směru Tábor – České Budějovice budou svedeni na silnici II/603 před Městysem
Ševětín. Po této silnic budou pokračovat směr Ševětín, Vitín, Chotýčany, Borek do Českých Budějovic.
Podmínky rozhodnutí:
1. Předmětný úsek silnice smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím.
2. Po dobu uzavírky nebude znečištěna a poškozena silnice I/3. V případě poškození dojde bezodkladně k její
nápravě na náklady žadatele.
3. K žádosti bylo doloženo souhlasné vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Č. Budějovice ze dne
15.3.2018, č.j. 2275/32200/18/ŠT.
4. K žádosti bylo doloženo stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jčk, územního odboru České
Budějovice, dopravního inspektorátu ze dne 14.3.2018, č.j. KRPC-38104-1/ČJ-2018-020106.
5. Bylo dodrženo vyjádření Správy s údržby silnic Jčk, závodu České Budějovice ze dne 15.3.2018.
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6. Byly doloženy vyjádření Obce Chotýčany, Městyse Ševětín, Obce Borek a Obce Vitín.
7. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a řízení provozu na pozemních komunikacích a souladu s TP 65,66
a 143.
8. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě vaší žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a
SH dne 19.3.2018, č.j. KUJCK/39259/2018/ODSH.
9. 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.
10. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
11. Za dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím zodpovídá: pan Bc. Jan Klepal, tel. 731 601 927.
12. V případě potřeby si Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích
vyhrazuje právo toto rozhodnutí kdykoliv doplnit, nebo změnit.
13. Silniční správní úřad může při zjištění neplnění podmínek tohoto rozhodnutí uložit pokutu podle příslušných
zákonů.
O d ů v o d n ě n í:
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích obdržel společnosti
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice, se sídlem Planá 72, IČ: 482
74 924 o úplnou uzavírku silnice I/3 v úseku MÚK Ševětín – začátek dálnice D3 ve směru na České Budějovice
z důvodu provádění obnovy přechodného VDZ.
K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice a Policie
ČR. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství neshledal důvody, které by bránili
vydaní rozhodnutí o uzavírce.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy ČR 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 ( silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jiří Klása
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje

Rozhodnutí obdrží:
EUROVIA CS a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice, Planá 72 DS
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110,Č. Budějovice DS
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jčk, Územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, České
Budějovice DS
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství DS
Na vědomí:
Městys Ševětín DS
Obec Chotýčany DS
Obce Vitín DS
Obec Borek DS
Hasičský záchranný sbor České Budějovice DS
Zdravotnická záchranná služba České Budějovice DS
Jan Nevšímal – JANEV, Chýnovská 852, Planá nad Lužnicí DS
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