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O D D Ě L E N Í  S I L N I Č N Í H O  H O S P O D Á Ř S T V Í  

 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Pražská tř. 495/58 
370 04 České Budějovice  
(DS) 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  Í  
 
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, DI Český Krumlov, rozhodl takto: 

 
p o v o l u j e 

 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599 

 
uzavírku silnice I/39, 

 
v úseku Hořice na Šumavě - Mokrá 

z důvodu opravy silnice I/39,  
v místě staničení km 25,800 - km 28,610, max. délka uzavřeného úseku bude 500 m  

 
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je opatření obecné povahy č.j. KUJCK 107099/2017 ze dne 13. 09. 2017 
 
Termín: od 18. 09. 2017 do 19. 11. 2017 
 
Důvod: oprava silnice I/39 
 
Vedení dopravy: 

 Na začátku a na konci opravovaného úseku (vždy v místě křížení I/39 x III/15913 bude doprava vedena 
kyvadlově a provoz bude řízen semaforovou soupravou. V případě, že některá z kolon bude delší jak 150 
m, bude provoz řízen řádně proškolenými a označenými pracovníky. Max. délka uzavřeného úseku bude 
v tomto případě pouze max. 300m. 

 V místě, kde se nachází stoupací pruh, bude doprava vedena obousměrně ve zbývajících jízdních pruzích. 
 V době pokládání obrusné vrstvy bude doprava vedena následovně: 

- Ve směru na České Budějovice bude doprava ze silnice I/39 odkloněna na silnici III/15913 přes 
městys Hořice na Šumavě a zpět na silnici I/39. 

- Ve směru na Horní Planou bude doprava ve zbývajícím jízdním pruhu na silnici I/39. 
 
 
Podmínky rozhodnutí: 
1. Předmětný úsek silnice I/39 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/39. 
3. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky a objízdné trasy 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. 

číslo jednací: KUJCK 107094/2017  datum: 13. 09. 2017  vyřizuje: Ing. Jiří Urban  telefon: 386 720 143 
spisová značka: ODSH 105895/2017/jiur       

*KUCBX00NXZ6J* 
         KUCBX00NXZ6J 
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4. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě Vaší žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor 
dopravy a SH na silnici I. třídy dne 13. 09. 2017 pod č.j.: KUJCK 107099/2017, MěÚ Český Krumlov pod  
č.j. MUCK 48212/2017/ODSH/Au dne 12. 09. 2017.  

5. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky a objízdné trasy, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu 
trvání uzavírky a za veškeré škody vzniklé uživatelům silnice z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí. 

6. Zhotovitel je povinen realizovat stavbu od pondělka do soboty minimálně 12 hodin denně. 
7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat začátek a konec pracovní doby každého pracovního dne (Po – So) ve 

stavebním deníku. 
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, č.j. 

SÚSCK/14413/17 ze dne 08. 09. 2017: 
 V dostatečném předstihu před uzavírkou převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic 

Jihočeského kraje, závodu Český Krumlov, střediska Domoradice - p. Lepešky (tel. 380 709 022, 
728 460 305), protokolárně dotčený úsek objízdné trasy na silnici III/15913 do dočasného užívání a po 
provedení prací ho opět protokolárně předá zpět. 

 Součástí předávacího protokolu bude fotodokumentace stávajícího stavu (případně video monitoring) 
silničního tělesa včetně pomocných silničních pozemků silnice III/l5913 před zahájením akce, která 
bude sloužit k posouzení případného nároku uvedení silničního tělesa včetně příslušenství do 
původního stavu. 

 V případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku způsobeného předmětem uzavírky a 
objížďky bude toto poškození ihned odstraněno na náklady žadatele o povolení uzavírky. V úseku 
silnice III/15913, který byl dotčen předmětem uzavírky, bude proveden žadatelem úklid po případném 
znečištění způsobené předmětem uzavírky a silniční těleso a silniční pozemky budou uvedeny do 
původního stavu. 

 Bezprostředně po skončení uzavírky bude odstraněno žadatelem jakékoliv přechodné dopravní značení 
a případné nápisy na vozovce osazené a provedené z důvodu předmětu výše uvedené akce. 

9. Pro zajištění bezpečnosti dopravy na objízdné trase bude žadatel provádět po dohodě se SÚS Jč kraje                 
denní kontroly stavu objízdných tras. O výsledcích těchto kontrol a opatřeních z nich vyplývajících bude 
proveden záznam do stavebního deníku. 

10. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu. 
11. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího správního úřadu či Policie ČR, pokud 

budou z veřejného zájmu nutné.  
12. Bude zajištěna dopravní obslužnost obyvatel po pravé straně sil. I/39 ve směru Hořice na Šumavě – Černá 

v Pošumaví. 
13. Toto rozhodnutí nenahrazuje žádná jiná povolení potřebná pro provádění stavby, bezpečnostní ani jiné 

předpisy. 
14. Žadatel je povinen v případě rychlejšího provádění stavebních prací ukončit uzavírku bezprostředně po jejich 

ukončení. 
15. Žadatel je povinen prokazatelně informovat o uzavírce a objízdných trasách media. 
 
Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel. 
Zodpovědná osoba žadatele: pan Miroslav Řepa, tel.: 602 612 961. 
 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje toto rozhodnutí (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.): 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 480 35 599 

 
Odůvodnění: 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, obdržel dne 08. 
09. 2017 žádost právnické osoby SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 
480 35 599, o povolení uzavírky silnice I/39 v úseku Hořice na Šumavě - Mokrá, z důvodu provádění opravy 
komunikace I/39. 
 
Součástí podkladů pro vydání povolení uzavírky výše uvedeného úseku silnice I/39 byly: 
Souhlas správce komunikace I/39 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice č.j. 8317/32200/17/ŠT 
ze dne 08. 09. 2017; Souhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje závodu Český Krumlov č.j. 
SÚSCK/14413/17 ze dne 08. 09. 2017 s vedením objízdné trasy; souhlas Městyse Hořice na Šumavě, souhlas 
s přechodnou úpravou provozu MěÚ Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. MUCK 
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48212/2017/ODSH/Au ze dne 12. 09. 2017, kladné vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, DI Český Krumlov, č.j. KRPC-
486-259/ČJ-2017-020206 ze dne 06. 09. 2017.  
Na základě shora uvedeného vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako 
silniční správní úřad, předmětné rozhodnutí o uzavírce silnice I/39. 
 
Ostatní účastníci (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110,370 44 České Budějovice 
Městys Hořice na Šumavě 
 
Poučení o odvolání: 
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                                                                                            Otisk úředního razítka                                                                                                              
vedoucí odd. silničního hospodářství  
odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
 
 
Obdrží (DS): 
 
Účastníci řízení: 
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110,370 44 České Budějovice 
- Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Český Krumlov 
- Městys Hořice na Šumavě 
 
Dotčené orgány: 
- Policie ČR, KŘP Jčk, DI Český Krumlov 
- MěÚ Český Krumlov, ODSH 
 
 
Na vědomí: 
- Hasičská záchranná služba Jihočeského kraje 
- Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110,370 44 České Budějovice – email 

zdenka.tyrova@rsd.cz 
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