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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ UZAVÍRKY KOMUNIKACE 

 

Výroková část: 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) 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 11.03.2020 podal 

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599, Pražská tř. 58/495, 370 04  České Budějovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Krajského ředitelství Policie Jihočeského 
kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu č.j.: KRPC-621-54/ČJ-2020-020206 
ze dne 9.3.2020 a souhlasu vlastníka komunikace, 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, 

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku místní komunikace z důvodu: 

oprava mostu CK-001 u pivovaru v Českém Krumlově 

(dále jen "uzavírka") v době od 01.04.2020 do 19.06.2020 v tomto rozsahu: 

• Dotčená komunikace: místní komunikace (most CK-001) v ulici U Poráků v Českém Krumlově 

 Důvod uzavírky a zvl. užívání: oprava mostu 

• Objízdná trasa: dle DIO po místních komunikacích - ulicemi Latrán a Pivovarská 

• Termín uzavírky a zvláštního užívání: od 1.4.2020 do 19.6.2020 

• Odpovědná osoba: Zbyněk Soukup, tel.: 602133509  

 

Průjezd uzavřeným úsekem vozidlům složek IZS NEBUDE umožněn. 

 

Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel je odpovědný za organizování a zabezpečení akce. 

2. Žadatel zajistí osazení dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu 
a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky a objížďky. 

3. Omezení silničního provozu bude označeno dopravním značením, které předem odsouhlasil příslušný 
orgán Policie České republiky. Přechodné dopravní značení stanovil zdejší odbor opatřením obecné 
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povahy podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žadatel zajistí 
osazení dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá za 
jeho stav po celou dobu uzavírky a objížďky.  

4. Toto rozhodnutí nenahrazuje právo, či souhlas ke vstupu do pozemků v majetku jiných vlastníků. 

5. Žadatel zajistí bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem.  

6. V případě poškození či znečištění silničního tělesa nebo silničního pozemku způsobené předmětem 
zvláštního užívání a uzavírky bude toto poškození či znečištění ihned odstraněno na náklady žadatele. 

7. Žadatel je plně odpovědný za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací a 
prostranství v důsledku zvláštního užívání a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek 
tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele akce po celou dobu provádění zvláštního užívání. 
V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude správnímu orgánu toto písemně 
oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám správní orgán nepřihlíží. 

8. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno, komunikace 
zprůjezdněna a obnoveno původní značení. 

9. Žadatel je povinen zajistit informovanost účastníků provozu o úplné uzavírce. Dopravní značení bude 
na komunikaci umístěno minimálně 3 dny před jejím uzavřením s doprovodným textem „most u 
pivovaru“ uzavřen. 

10. Komunikace bude po ukončení prací uvedena do původního stavu a řádně očištěna. 

11. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího správního úřadu či Policie 
ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné. 

12. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního 
hospodářství podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit. 

13. Pokud bude stavbou dotčeno veřejné prostranství, je nutno u zdejšího správního orgánu požádat o 
schválení záboru a s tím související zpoplatnění. Pokud bude tento zábor realizován na pozemní 
komunikaci, je nutné požádat o povolení zvláštního užívání komunikace. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 58/495, 370 04  České Budějovice 
Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a 
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 11.03.2020 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. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský 
kraj 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. 
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Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit 
řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. Jan Sládek 
vedoucí ODaSH 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle se 
nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. SWIETELSKY stavební s.r.o., IDDS: amx5p38 
2. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a investic 
MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
  
Na vědomí: 
3. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, 
IDDS: eb8ai73 
5. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn 
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