Městský úřad Trhové Sviny
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkovo nám. 32, PSČ 374 01, tel. 386301436 ,e-mail: silhosp@tsviny.cz
Značka
Číslo jednací
Vyřizuje
Trhové Sviny
ODSH/070/12/Č-III/14618, 15519
10478/12
Čech Václav
dne:31.5.2012

mutsp005s6b2

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
IČ:25172328

ROZHODNUTÍ
o omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a
objížďkami v úseku silnice III/14618 a III/15519
Městský úřad Trhové Sviny - odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný rozhodovat ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 24 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., § 39, kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích a na základě písemné žádosti právnické osoby –
firmy: EDIKT, a. s., České Budějovice, Rudofovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ:25172328, ze dne 18.5.2012 a na základě předložených podkladů:
-

schváleného dopravně inženýrského opatření Policie České republiky KRPC
Jihočeského kraje – Dopravní inspektorát České Budějovice č.j. KRPC-353-290/Čj:
2012-020106 ze dne 21. května 2012.
souhlasu správce silniční sítě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závod České
Budějovice ze dne 3.5.2012.
souhlasu města Borovany ze dne 25.5.2012
souhlasu obce Ostrolovský Újezd ze dne 28. 5. 2012
souhlasu obce Stražkovice ze dne 28. 5. 2012
souhlasu ČSAD JIHOTRANS a.s. D.Z. České Budějovice ze dne 23.5.2012
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vyhovuje
písemné žádosti právnické osoby – společnosti: EDIKT a. s. České Budějovice
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, IČ:25172328, ve smyslu ustanovení § 24 a
navazujících právních předpisů k zákonu o pozemních komunikacích.

povoluje uzavírku
úplnou uzavírku silnice č. III/14618 v Borovanech a III/15519 v Radosticích
Uzavřený úsek: - silnice III/14618 v úseku „od křiž. II/157 Borovany – křiž. sil.

III/15519 v kúBorovany“.
- silnice III/15519 v úseku „od křiž. II/155 Radostice – křiž. sil.
III/1461 v kú Radostice“.
Důvod uzavření: Rekonstrukce železničních přejezdů silnice III/15519 – Radostice a silnice
III/14618 – Borovany - Ostrolovský Újezd.
Typ uzavírky: úplná (obousměrná)
Termín uzavírky: dle harmonogramu od 7. 6. 2012 do 13. 6. 2012
Zodpovědný pracovník pověřený vedením prací: EDIKT, a.s. České Budějovice
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

tel: 387412524
Vedení objížďky:

obousměrně: sil. II/156 Stražkovice – II/155 Trocnov – Radostice – Borovany
– II/157 Dvorec.
Toto povolení je vázáno na dodržení následujících podmínek:
1. Označený úsek silnice III/14618 a III/15519 bude uzavřen pouze na dobu stanovenou
tímto rozhodnutím.
2. Žadatel zajistí řádné vyznačení uzavírky a objížďkové trasy dopravními značkami
v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích podle schváleného dopravně inženýrského opatření.
3. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno
v souladu se závazným stanoviskem orgánu Krajského ředitelství policie ČR , územní
odbor DI české Budějovice ze dne 21.5.2012 č.j. KRPC – 352 – 290/Čj. -2012-020106.
4. Žadatel zodpovídá za řádný stav dopravního značení, jeho obnovu a údržbu po celou dobu
a v celém průběhu uzavírky.
5. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu a
silnici III/14618 a III/15519 zprůjezdní.
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6. Žadatel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu či
správci komunikace nesplněním výše uvedených podmínek.
7. Před započetím opravy a po jejím ukončení bude provedeno zadokumentování stavebního
stavu objízdných tras a pozemních objektů dotčených stavbou .
8. Místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci jsou stanoveny
Městským úřadem Trhové Sviny – odborem dopravy a silničního hospodářství.
Upozornění: podle § 24 odst 1 silničního zákona nikdo nemá nárok na náhradu případných
ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.

O d ů v o d n ě n í:
Uzavírka je vydávána na základě žádosti provádějící organizace EDIKT, a.s. Rudolfovská
461 /95 , 370 01 České Budějovice, IČ: 25172328 ze dne 18.5.2012, kterou dne 28,.5.2012
podala společnost SOMARO CZ s.r.o., Planá 85, 370 01 České Budějovice, IČ: 27066070
a na základě jejich předložených podkladů:. Jedná se o rekonstrukci železničních přejezdů
silnice III/15519 Radostice a silnice III/14618 Borovany – Ostrolovský Újezd.
Silniční správní úřad projednal podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů návrh uzavření pozemní komunikace III/15519 a 14618 „rekonstrukce
železničních přejezdů v obci Radostice a Borovany“ které bylo firmě EDIKT a.s.,
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, IČ: 251 72 328 povoleno za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, které vychází z výše podaných vyjádření a
stanovisek.
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁD odvolání, ve kterém uvede údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu Trhové Sviny. Odvolání proti rozhodnutí nemá
odkladný účinek (§ 24 odst. 4 silničního zákona). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.
Ve smyslu § 85 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů správní orgán
účinek odvolání vyloučil.

Jan Hohenberger
Vedoucí odboru dopravy a SH
Za správnost vyhotovení: Václav Čech, referent odboru dopravy a SH
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Obdrží na doručenku:
EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95 České Budějovice, 370 01 České Budějovice,
SÚS Jihočeského kraje p.o., závod České Budějovice
Obec Stražkovice
Obec Ostrolovský Újezd
Město Borovany
ČSAD JIHOTRANS a.s. DZ České Budějovice
ČSAD JIHOTRANS a.s. DZ České Budějovice, provozovna Trhové Sviny
ČSAD Jindřichův Hradec, provozovna Třeboň
Na vědomí:
SOMARO CZ, s.r.o., Planá 85, 370 01 České Budějovice
Policie ČR, KŘPČR Jihočeského kraje Dopravní inspektorát České Budějovice
Policie ČR – OO Trhové Sviny
Policie ČR- OO Lišov
HZS Jihočeského kraje, Pražská
HZS Jihočeského kraje České Budějovice, pracoviště Trhové Sviny, Husova ul.
ZZS Boženy Němcové České Budějovice
Zdravotnická záchranná služba Poliklinika Trhové Sviny

Vypraveno 31. 5.2012

Městský úřad Trhové Sviny
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkovo nám. 32, PSČ 374 01, tel. 386301436 ,e-mail: silhosp@tsviny.cz
Značka
Číslo jednací
Vyřizuje
Trhové Sviny
ODSH/070/12/Č-III/14618, 15519
10478/12
Čech Václav
dne:31.5.2012

mutsp005s6b2

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice
IČ:25172328

Stanovení přechodného dopravního značení
Městský úřad Trhové Sviny - odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný rozhodovat ve smyslu § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě písemné žádosti
právnické osoby – firmy: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 Č. Budějovice, IČ:
25172328, ze dne 18.5.2012, kterou dne 28.5.2012 podala společnost SOMARO CZ s.r.o.
dopravní značení Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 2479/63, PSČ 193 00, IČ 270 66 070
středisko České Budějovice Planá 85, 370 01 Planá u Českých Budějovic a souhlasného
písemného schválení dopravně inženýrského opatření Policie České republiky KRPC
Jihočeského kraje – Dopravní inspektorát České Budějovice č.j. KRPC-352-290/Čj.-2012020106 ze dne 21. května 2012.

stanovuje
ve smyslu § 77 odst 1, písmene c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích v plném znění, přechodnou místní úpravu provozu
• Umístění přechodného SDZ v rozsahu dle DIO na všech komunikacích dotčených
uzavírkou „železničních přejezdů Borovany a Radostice“.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Důvod: Rekonstrukce železničních přejezdů Borovany a Radostice.
Velikost dopravních značek: standardní
Provedení značek (typ): svislé
Úprava – dočasná – po dobu provádění rekonstrukce žel. přejezdu Borovany - Radostice
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Platnost přechodného dopravního značení: stanoveno délkou uzavírky.
Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: SOMARO CZ s.r.o. dopravní značení
Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 2479/63, PSČ 193 00, IČ 270 66 070 středisko
České Budějovice, Planá 85, 370 01 Planá u Českých Budějovic, pan Šustek mobil: 606
325 812.
•

•
•
•
•

Dopravní zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Osazení bude provedeno dle
schváleného dopravně inženýrského opatření
Svislé dopravní značky budou osazeny v základní velikosti v souladu se „Zásadami pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (druhé vydání) TP 65.
Lhůta pro osazení dočasného dopravního značení se určuje do zahájení stavebních prací.
Stálé dopravní značení bude obnoveno před uvedením místní komunikace do
běžného provozu.
Instalaci dopravního značení smí provádět odborná firma s oprávnění k těmto
pracím.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Trhové Sviny si vyhrazuje právo
toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o
správním řízení.
Příloha: Projekt dopravního opatření

Václav Čech
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Trhové Sviny

Stanovení obdrží:
EDIKT a.s. Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
SOMARO CZ s.r.o., stř. České Budějovice U Sloupu 290, 373 67 Borek u Č. Budějovic

