
 KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení silničního hospodářství 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:  posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

 
 

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, OSDP České Budějovice, rozhodl takto: 

 
p o v o l u j e: 

 
EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, IČO 251 72 328 

v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou 
Signistav s.r.o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice, IČO 260 72 700 

 
uzavírku silnice I/3, v místě mostu ev. č. 3-117, k.ú. Netřebice, okr. Český Krumlov z důvodu 

provádění stavby „I/3 Netřebice, most. ev. č. 3-117“ 
 
 

 
Termín: 5. 5. 2020 – 1. 10. 2020 
 
I. V termínech 5. 5. 2020 – 10. 5. 2020, 19.7. 2020 -23. 7. 2020 a 21. 9. 2020 – 23. 9. 2020 

bude úplná uzavírka silnice I/3 a bude aplikováno DIO B (přílohou) 
 
Vedení dopravy do 3,5 tuny: 
Ve směru od Českých Budějovic na křižovatce I/3 x III/15710 - po III/15710 – Markvartice 
– na křižovatku II/157 x III/15710 – po II/157 – Kaplice nádraží – na křižovatku I/3 x II/157 
a dále po I/3. 
 
Ve směru od Dolního Dvořiště na křižovatce I/3 x II/157 – vpravo po II/157 – na křižovatku 
II/157 x III/15715 po III/15715 – na křižovatku III/15715 x III/1567 – po III/1567 – na 
křižovatku III/1567 x III/15610 – vlevo po III/15610 – na křižovatku I/3 x III/15610 a dále 
po I/3.  
 
Vedení dopravy nad 3,5 tuny: 
Ve směru od Dolního Dvořiště na křižovatce I/3 x II/157 po II/157 směr Český Krumlov - na 
křižovatku I/39 x II/157 – po I/39 směr České Budějovice – na křižovatku I/3 x I/39 a dále 
po I/3 v opačném směru je objízdná trasa totožná. 
 

   
Naše č. j.: KUJCK 54747/2020  
Sp. zn.: ODSH 52685/2020/jiur SO  
   
Vyřizuje: Ing. Jiří Urban  
Telefon: 386 720 143  
E-mail: urban@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 24. 4. 2020  
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Ve směru od silnice II/155 od Římova bude doprava vedena z křižovatku I/3 x II/155 po 
II/155 – na křižovatku I/39 x II/155 – po I/39 směr Český Krumlov – na křižovatku I/39 x 
II/157 – po II/157 na křižovatku I/3 x II/157 a dále po II/157. 
 
Veřejná linková autobusová doprava: 
Objízdná trasa dle vyjádření dopravců 
 
1. Dočasně zrušené zastávky:  
Zvíkov,rozc.0.5 
Velešín,Chodeč,rozc.0.4 
Velešín,Na Vrších  
Náhradní zastávky: bez náhrady 
Termín zrušení zastávek: 5. 5. 2020 - 10. 5. 2020, 19. 7. 2020 - 23. 7. 2020, 21. 9. 2020 - 23. 9. 2020  
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky): 
- linky 330030 Kaplice - Velešín - České Budějovice 
- linky 330055 Český Krumlov - Horní Třebonín - Mojné - Velešín - Kaplice 
- linky 330130 Kaplice - Velešín  -  Římov - České Budějovice 
 
2. Dočasně zrušené zastávky:  
Netřebice 
Zvíkov,rozc.0.5 
Velešín,Chodeč,rozc.0.4 
Velešín,Na Vrších  
Náhradní zastávky: bez náhrady 
Termín zrušení zastávek: 5. 5. 2020 - 10. 5. 2020, 19. 7. 2020 - 23. 7. 2020, 21. 9. 2020 - 23. 9. 2020  
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky): 

       - linky 320030 České Budějovice - Velešín - Kaplice 
 

 
II. Mimo termíny uvedené v bodě I. tohoto rozhodnutí bude aplikováno DIO A (přílohou) a 

doprava bude vedena následně: 
 
Vedení dopravy do 3,5 tuny: 
Ve směru od Českých Budějovic na křižovatce I/3 x III/15710 - po III/15710 – Markvartice 
– na křižovatku II/157 x III/15710 – po II/157 – Kaplice nádraží – na křižovatku I/3 x II/157 
a dále po I/3. 
 
Ve směru od Dolního Dvořiště na křižovatce I/3 x II/157 – vpravo po II/157 – na křižovatku 
II/157 x III/15715 po III/15715 – na křižovatku III/15715 x III/1567 – po III/1567 – na 
křižovatku III/1567 x III/15610 – vlevo po III/15610 – na křižovatku I/3 x III/15610 a dále 
po I/3. 
 
Vedení dopravy nad 3,5 tuny + veřejná linková autobusová doprava: 
Doprava bude projíždět stavbou na silnici I/3, provoz bude veden kyvadlově a bude řízen 
semaforovou soupravou, v případě tvorby dlouhých kolon bude řízen řádně poučenými a 
označenými pracovníky stavby. 

 
 
Podmínky rozhodnutí: 
1. Předmětný úsek silnice I/3 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/3 a umožní bezpečný průjezd 

vozidel nad 3,5 t v době, kdy nebude probíhat úplná uzavírka silnice I/3. Žadatel toto ještě prověří pomocí 
vlečných křivek, kterými bude jasno prokázáno, že tato doprava bezpečně projede stavbou. 

3. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky 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. 

4. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě Vaší žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, 
odbor dopravy a SH na silnici I. třídy dne 24. 4. 2020, pod č.j.: KUJCK 54751/2020, MěÚ Kaplice, 
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odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. MěÚK/10497/2020 ze dne 22. 4. 2020 a MěÚ 
Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MUCK 20205/2020/ODSH/Hav ze 
dne 22. 4. 2020. 

5. Žadatel zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním opatření v obslužnosti zastávek,  
a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení na označnících dočasně zrušené zastávky. 

        Na tomto oznámení bude uvedeno: 
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou 
- nejbližší obsluhovaná zastávka 
- důvod, proč není zastávka obsluhována 
- kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním 

opatření 
6. Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu bude 

toto oznámení odstraněno. 
7. V případě dřívějšího ukončení uzavírky sil. I/3, prodloužení úplné uzavírky sil. I/3 nebo změně 

termínu prováděných prací oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravci ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice a.s. a GW BUS a.s. 

8. Jakékoliv změny termínů související s touto uzavírkou budou bezodkladně nahlášeny zdejšímu povolujícímu 
úřadu a všem dotčenými osobám uvedených v rozdělovníku tohoto rozhodnutí. 

9. V dostatečném předstihu před uzavírkou převezme žadatel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje, závod Český Krumlov (p. Němeček), protokolárně dotčené úseky silnic II. a III. Tříd (II/157, II/155, 
III/15710, III/15715, III/1567, III/15610) do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně 
předá zpět. 

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

11. V případě poškození silničního tělesa nebo silničního pozemku způsobeného vlivem uzavírky a objížďky bude 
toto poškození ihned odstraněno na náklady žadatele o povolení uzavírky. V úsecích uvedených silnic II. a 
III. tříd, které byly dotčeny předmětem uzavírky, bude proveden žadatelem úklid po případném znečištění 
způsobené předmětem uzavírky a silniční těleso a silniční pozemky budou uvedeny do původního stavu. 

12. 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. 

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

budou z veřejného zájmu nutné. Policie ČR si vyhrazuje právo upravit signální plán světelného signalizačního 
zařízení.  

15. Toto rozhodnutí nenahrazuje žádná jiná povolení potřebná pro provádění stavby, bezpečnostní ani jiné 
předpisy. 

16. Žadatel je povinen v případě rychlejšího provádění stavebních prací ukončit uzavírku bezprostředně po jejich 
ukončení. 

17. Žadatel prokazatelně informuje o předmětné uzavírce media. 
 
Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel. 
Zodpovědná osoba žadatele: Ing. Ondřej Beneš, tel.: 728 877 270. 
 
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., správní řád): 
EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, IČO 251 72 328 

 
 

Odůvodnění 
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích obdržel žádost 
právnické osoby EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, IČO 251 72 328 v zastoupení na 
základě plné moci právnickou osobou Signistav s.r.o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice, IČO 260 72 700 o povolení 
předmětné uzavírky silnice I/3 v místě mostu ev. č. 3-117, v k.ú. Netřebice, okr. Český Krumlov z důvodu jeho 
rekonstrukce. 
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Součástí podkladů pro vydání povolení uzavírky výše uvedeného úseku silnice I/3 byly: 
Souhlas správce komunikace I/3 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice č.j. 2370/20/32220/JV 
ze dne 16. 4. 2020; souhlas s vedením objízdných tras Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Český 
Krumlov č.j. SÚSCK/19523/18 ze dne 14. 12. 2018, který byl dne 17. 4. 2020 aktualizován; souhlas s přechodnou 
úpravou provozu, MěÚ Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. MěÚK/10497/2020 ze dne 22. 
4. 2020 a MěÚ Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MUCK 20205/2020/ODSH/Hav ze 
dne 22. 4. 2020; kladné vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, OSDP České Budějovice, č.j. KRPC-41750-1/ČJ-2020-
0200DP ze dne 16. 4. 2020; vyjádření provozovatelů osobní linkové autobusové dopravy ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice a.s, IČO 260 60 452 ze dne 20. 4. 2020 a GW BUS a.s., IČO 043 56 683 zn: 50/2020/mp ze dne 20. 
4. 2020; vyjádření dopravního úřadu č.j. KUJCK 53199/2020 ze dne 21. 4. 2020 a vyjádření Správy železnic, 
státní organizace.  
 
Dále byla tato uzavírka projednána s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka či nařízena 
objížďka, a to s obcemi Netřebice, Velešín, Zvíkov, Střítež, Zubčice, Mirkovice, Český Krumlov, Přísečná, Dolní 
Třebonín a s obcemi Netřebice, Velešín a Zvíkov i dopravní obslužnost. 
 
Žádost o uzavírku a objížďku byla řádně projednána ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997  Sb. Silniční správní úřad 
po komplexním posouzení podkladů, celkové situace a všech jemu známých okolností, došel k závěru, že nejsou 
důvody pro nepovolení uzavírky.  
 
Ostatní účastníci (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice 
Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Český Krumlov 
Správa železnic, státní organizace 
Město Velešín 
Obec Netřebice 
Obec Zvíkov 
Obec Střítež 
Obec Zubčice 
Obec Mirkovice 
Město Český Krumlov 
Obec Přísečná 
Obec Dolní Třebonín 

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. Jiří Klása                                                                                     otisk úředního razítka 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
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Rozdělovník: 

Účastníci: 
• EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, prostřednictvím Signistav s.r.o., Na Návsi 

3, 373 61 Hrdějovice 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice 
• Správa a údržba silnic Jihočeského Kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, Český Krumlov 
• Správa železnic, státní organizace 
• Město Velešín 
• Obec Netřebice 
• Obec Zvíkov 
• Obec Střítež 
• Obec Zubčice 
• Obec Mirkovice 
• Město Český Krumlov 
• Obec Přísečná 
• Obec Dolní Třebonín 

 
 
Dotčené organy státní správa a ostatní: 

• Policie ČR, KŘP JčK, OSDP České Budějovice 
• Policie ČR, KŘP JčK, DI Český Krumlov 
• Policie ČR, KŘP JčK, DI České Budějovice 
• MěÚ Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství 
• MěÚ Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství 
• Hasičská záchranná služba Jihočeského kraje 
• Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
• Krajský úřad Jihočeského kraje, ODSH, dopravní úřad 
• Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc 
• ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 
• GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice 
• České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1 
• Ministerstvo dopravy 
 
 
 

Příloha: DIO 


		2020-04-27T05:44:35+0000
	Not specified




