ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Výroková část:
Úřad městyse Radomyšl jako silniční správní úřad příslušný podle § 40, odst. 5, 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 úplné uzavírky místní komunikace v místě křížení s železničním přejezdem P 1385
v km 40,843 trati Strakonice‐ Březnice v traťovém úseku Radomyšl‐ Strakonice,
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 24. 03. 2016 podal
Pavel Bílek‐dopravně inženýrská opatření, Máchova 895, 386 01 Strakonice, IČ: 65013395
(dále jen žadatel) a na základě tohoto přezkoumání a dále na základě
• vyjádření Policie ČR KŘ DI Strakonice,
• MÚ Strakonice, odbor dopravy,
• souhlasu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu Strakonice
a souhlasu zástupce vlastníka komunikace – městyse Radomyšl, zastoupeného ing. Lubošem
Peterkou

povoluje
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích v platném znění
úplnou uzavírku místní komunikace v Radomyšli vedoucí od křižovatky se silnicí II/139 ke
kostelu sv. Jana Křtitele v místě křížení s železničním přejezdem P1385 v km 40,84 trati
Strakonice‐Březnice
z důvodu akce:
„Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v traťovém úseku Březnice‐Strakonice“
(dále jen uzavírka komunikace) v době od 11. 04. 2016 od 07:00 hod. do 13. 04. 2016 do 16:20
hod v tomto rozsahu:
• Dotčená komunikace: místní komunikace, vedoucí od křižovatky se silnicí II/139 ke kostelu
sv. Jana Křtitele
• V úseku: v úseku od hlavní silnice II/139 směrem k železničnímu přejezdu P1385 v km 40,84
trati Strakonice‐Březnice
• Důvod žádosti: stavební práce – zvýšení bezpečnosti železničního přejezdu
• Objízdná trasa: není definována,
• Odpovědná osoba za průběh a organizaci prací: Aleš Baštář, tel.: 602105729
Průjezd složek IZS je možný směrem od Oseka okolo Domova pro osoby se zdravotním
postižením, Osek 1, 386 01 Strakonice.
.

Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky:
1. Žadatel je odpovědný za organizování a zabezpečení akce.
2. Úplná uzavírka se týká místní komunikace pouze v místě křížení s železničním přejezdem P1385
v km 40,84 trati Strakonice‐Březnice (dále jen křížení).
3. Jakékoliv práce mimo toto křížení nesmí být prováděny
4. Mimo toto křížení nesmí být na komunikaci parkována technika, skládán materiál a podobně,
vyjma ochranného pásma vyplývajícího ze zákona.
5. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího správního úřadu či
Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
6. Žadatel je povinen informovat o objízdných trasách veřejnost, místní obyvatele a firmy
v zájmovém území.
7. Uzavírka se povoluje za účelem zajištění prostoru v souvislosti s konáním výše uvedené akce.
8. Nesmí dojít k ohrožení silničního provozu, ani ke znečišťování a poškozování komunikace.
Případné poškození nebo znečištění bude neprodleně odstraněno.
9. Omezení silničního provozu bude označeno dopravním značením, které předem odsouhlasil
příslušný orgán Policie ČR.
10. Dopravní omezení bude trvat jen v době trvání předmětných prací. Bude označeno dopravními
značkami tak, jak je stanoveno a bude odsouhlaseno v DIO.
11. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a obnoveno
původní značení.
12. Toto rozhodnutí nenahrazuje právo, či souhlas ke vstupu na pozemky v majetku jiných
vlastníků.
13. Před zahájením předmětných prací si žadatel opatří stanoviska o existenci pozemních
inženýrských sítí od jejich správců.
14. Zelené plochy, budou‐li dotčeny musí být urovnané a připravené k osetí.
15. Konečná úprava a předání budou provedeny do 27. 04. 2016. K předání a převzetí bude vyzván
zástupce vlastníka komunikace. O předání bude sepsán protokol, který bude žadatelem do
sedmi dnů od ukončení uzavírky předán zdejšímu správnímu úřadu a přiložen ke spisu.
16. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může příslušný silniční správní úřad podmínky tohoto
rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.
17. Odborné práce a konečnou úpravu povrchů, bude‐li to třeba, provede firma s oprávněním
k těmto pracím.
18. Žadatel je plně odpovědný za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací a
prostranství v důsledku této uzavírky a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování
podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele díla po celou dobu jeho
provádění. V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný subjekt, bude správnímu orgánu
toto oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám správní orgán
nepřihlíží.
Silniční správní úřad může dle § 24, odst. 4 udělené povolení omezit nebo zrušit v případě
neplnění výše uvedených podmínek.
Podle ustanovení § 24, odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nemá nikdo nárok na náhradu
případných ztrát, jenž mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27, odst. 1 správního řádu):
• Pavel Bílek – dopravně inženýrská opatření, Máchova 895, 386 01 Strakonice, IČ: 65013395,
IDDS: t35qemm
• Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická
1168/23, 326 00 Plzeň
• Městys Radomyšl, Maltézské náměstí 82, 387 31 Radomyšl, IČ:00245909

Odůvodnění:
Žadatel v souladu s § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podal dne 21. 03. 2016 žádost o úplnou uzavírku
místní komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Souhlas vlastníka komunikace
byl poskytnut a předložen spolu se žádostí. Součástí předložené žádosti bylo:
• vyjádření Policie ČR KŘ, DI Strakonice,
• vyjádření MÚ Strakonice, odbor dopravy,
Dotčený orgán konstatoval, že k zachování bezpečnosti silničního provozu je nutno osadit
přechodné dopravní značení. Podmínky dotčeného orgánu jsou obsaženy ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 24 a zákona o
pozemních komunikacích, a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil úplnou uzavírku komunikace za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože má za to, že byly splněny zákonné podmínky
pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace, vyjádření
Policie ČR KŘ DI Strakonice, vyjádření MÚ Strakonice, odbor dopravy.
Silniční správní orgán stanovil v rozhodnutí podmínky, které mají být především nástrojem pro
řádnou ochranu místní komunikace v rámci této uzavírky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu –
Jihočeský kraj, podáním u zdejšího úřadu městyse.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako
přestupek podle § 42a odst. 1, písm. b, zákona o pozemních komunikacích, pro fyzické osoby,
nebo správní delikt podle § 42b odst. 1, písm. b, zákona o pozemních komunikacích, pro právnické
osoby a podnikající fyzické osoby s možností sankce až do výše 500.000,‐ Kč.

Ing. Luboš Peterka
starosta městyse Radomyšl

Poplatek:
Správní poplatek nebyl uplatněn, neboť se nejedná o žádost o zvláštní užívání.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
• Pavel Bílek – dopravně inženýrská opatření, Máchova 895, 386 01 Strakonice, IČ: 65013395,
IDDS: t35qemm
• Městys Radomyšl, Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl, IČ:00251721

Na vědomí:
• Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, DI, Tovární 165,
IDDS: eb8ai73
• Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
• Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
• Rychlá záchranná služba, IDDS: bh97xgy

Stavba: „Zvýšení bezpečnosti na žel. přejezdech v úseku Březnice‐Strakonice“.
Termín uzavírky: od 07.00 hodin dne 11. 4. 2016 do 16.20 hodin dne 13. 4. 2016
Nepřetržitá výluka na trati Strakonice‐ Březnice v traťovém úseku
Radomyšl‐ Strakonice v období od 07.00 hod. dne 11. 4. 2016
do 16.20 hod. dne 13. 4. 2016.
Uzavření železničního přejezdu P 1385 v km 40,843.

