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tel.: 383 416 220
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Jan Valášek
383 416 220
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11.05.2021

Elektromontáže Blatná, spol. s r.o.
Škalí 623
388 01 Blatná
na základě plné moci zastoupen

Pavlem Bílkem
Mnichov 132
386 01 Strakonice

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY KOMUNIKACE
Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), přezkoumal žádost o povolení uzavírky komunikace, kterou dne 06.05.2021
podala společnost
Elektromontáže Blatná, spol. s r.o., IČ: 482 01 154, Škalí 623, 388 01 Blatná, kterou na
základě plné moci zastupuje pan Pavel Bílek, IČ: 650 13 395, Mnichov 132, 386 01
Strakonice
(dále jen “žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání, po projednání s vlastníky/správci
uzavírkou a objížďkou dotčených komunikací, dotčenými obcemi a dotčenými orgány:
souhlas majetkového správce silnice č. II/177, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze
dne 23.04.2021 č.j. SÚS JčK 7183/2021; souhlas majetkového správce silnice č. III/17727,
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje ze dne 23.04.2021; souhlas majetkového správce
silnice č. I/20, Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. RSD-309855/2021-1 ze dne 29.04.2021
(správa České Budějovice) a č.j. RSD-769/2021-11 ze dne 25.4.2021 (správa Plzeň); souhlas
Města Kasejovice ze dne 23.04.2021; souhlas Obce Lnáře ze dne 23.04.2021; souhlas
dopravního úřadu - Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a SH s dočasným
zrušením/přemístěním autobusových zastávek ze dne 05.05.2021 č.j. KUJCK 50705/2021;
souhlas Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Strakonice
č.j. KRPC-42777-1/ČJ-2021-020706 ze dne 30.04.2021; a souhlas Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje, Dopravního inspektorátu Plzeň-venkov č.j. KRPP-46493-2/ČJ2021-031106-46 ze dne 26.04.2021 a č.j. KRPP-50763-2/ČJ-2021-031106-46 ze dne
03.05.2021; podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s příslušnými
ustanoveními části druhé zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“),
povoluje žadateli

úplnou uzavírku silnice č. II/177 v obci Lnáře,
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v úseku od křižovatky s místní komunikací v lokalitě „u Přístavu“ (u č.p. 44) v délce cca
160 m ve směru jízdy na Mladý Smolivec (po č.p. 182).
Objízdná trasa se stanovuje po následující trase:
Lnáře – sil. I/20 – Kasejovice – sil. III/17727 – křižovatka silnic III/17727 x II/177, pro
veškerou dopravu v obou směrech.
Uzavřené úseky a objízdná trasa jsou taktéž zakresleny v situacích dopravně inženýrského
opatření (DIO), které je přílohou tohoto rozhodnutí.

Termín uzavírky:

02.06. – 25.06.2021

Opatření pro spoje pravidelné linkové autobusové dopravy:
Uzavřeným úsekem silnice č. II/177 jsou vedeny spoje linky 380760 Blatná-Mladý
Smolivec,Radošice a spoj č. 4 linky 380800 Předmíř-Lnáře-Blatná-Horažďovice, dopravce
ČSAD STTRANS a.s.
Všechny uvedené spoje pojedou při uzavírce silnice II/177 po objízdné trase vyznačené pro
veškerou dopravu a budou pro ně dočasně zrušeny zastávky Lnáře, U Přístavu; Lnáře, U
Barochů; Předmíř, U Červenků.
Autobusová zastávka Předmíř, rozc. 1.0, umístěná na silnici II/177, bude dočasně
přemístěna na silnici III/17727, před křižovatku se silnicí II/177.
Důvod úplné uzavírky komunikace:
Pokládka kabelů NN a VO v rámci II. etapy staveb „Lnáře – rekonstrukce kNN, směr Předmíř“
a „Lnáře, směr Předmíř – veřejné osvětlení“. Zvláštní užívání komunikace pro tyto stavby je
povoleno rozhodnutím zdejšího silničního správního úřadu ze dne 04.05.2021 č.j. MUBL
7068/2021.
Pro uzavírku komunikace se dále stanovují tyto podmínky:
1. Uzavírka i objížďka budou řádně označeny. Umístění a provedení dopravního značení
musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. v platném znění, kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích. Umístění dopravních značek a zařízení bude
provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu vydaného odborem dopravy MěÚ
Nepomuk č.j. DOP/5484/2021-BaM ze dne 05.05.2021, stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici I/20, vydaného odborem dopravy a SH Krajského úřadu Jihočeského
kraje dne 05.05.2021 č.j. KUJCK 50379/2021, stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích vydaného MěÚ Blatná, odborem dopravy ze dne 11.05.2021 č.j.
MUBL 7540/2021, a podle schváleného dopravně inženýrského opatření (DIO). Dle
stanovení přechodné úpravy provozu vydaného zdejším správním orgánem a DIO budou
označena i další pracovní místa na silnici II/177 a místních komunikacích, která si
nevyžádají úplnou uzavírku komunikace.
2. Dopravní značení uzavírky bude provedeno dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích) a TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích) a bude rozmístěno před zahájením úplné uzavírky komunikace
odbornou firmou. Je nutno dodržet minimální vzdálenosti dopravních značek – v obci
min. 10 m, mimo obec nejméně 30 m. Společné uspořádání značek na jednom sloupku
musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní
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značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky
silničního provozu.
Dopravní značení, které bude v rozporu s DIO (jedná se zejména o informativní značky
směrové), musí být dočasně zneplatněno.
Při přechodné úpravě stávajícího dopravního značení na silnici I/20 nesmí dojít k jeho
poškození. U stávajícího dopravního značení na této silnici nesmí dojít k jeho přelepení
lepící fólií nebo páskem. K dočasnému zneplatnění stávajícího dopravního značení je
nutné použít magnetické oranžovo-černé pásky o minimální síle 2 mm (nelze použít pro
hliníkové značky), u značek standardní velikosti je možné značky zakrýt nebo
demontovat, u velkoplošných značek použít překrytí předsazeným červeným křížem,
místo vlepování nových cílů do činné plochy velkoplošné značky je třeba vyrobit
samostatnou značku. V případě, že přesto dojde při úpravách stávajícího dopravního
značení na silnici I/20 k jeho poškození, je zhotovitel stavby povinen neprodleně
informovat ŘSD ČR, Správu Plzeň (p. Křováka – tel. 725 032 108) a na své náklady
zajistit opravu poškození dle pokynu ŘSD ČR, správy Plzeň.
Pracovní místa budou ze všech stran příjezdu v době snížené viditelnosti osvícena
výstražnými světly.
V případě dopravních komplikací bude provoz řízen dostatečným počtem řádně
proškolených, ustrojených (§ 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.) a vybavených osob.
Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou
osvíceny výstražnými světly.
V případě znečištění vozovek okolních komunikací musí firma provádějící práce zajistit
jejich okamžitý úklid.
V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení
průběžně kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu.
Bezprostředně po ukončení úplné uzavírky musí být dopravní značení a zařízení
vyznačující úplnou uzavírku a objížďku odstraněno (vč. dočasného zneplatnění značek).
Žadatel zajistí včas a vhodnou formou informování vlastníků a uživatelů sousedních
nemovitostí o omezení dopravního přístupu po dobu provádění stavby. Pěší příchod
k sousedním nemovitostem musí být zajištěn vždy.
Zhotovitel stavby (žadatel) zajistí osazení přenosných označníků zastávky Předmíř, rozc.
1.0.
Žadatel zajistí v dostatečném předstihu informovanost cestujících o dočasném dopravním
opatření v obslužnosti dočasně zrušených (přemístěných) zastávek, a to minimálně
vylepením písemného oznámení na označnících dočasně zrušených (přemístěných)
zastávek Lnáře, U Přístavu; Lnáře, U Barochů; Předmíř, U Červenků; Předmíř, rozc. 1.0.
Na tomto oznámení bude uvedena doba, po kterou nebude zastávka obsluhována
veřejnou linkovou dopravou, nejbližší obsluhovaná zastávka, důvod, proč není zastávka
obsluhována a kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestujících o tomto
dopravním opatření. Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy
do standardního režimu bude toto oznámení odstraněno. V případě dřívějšího ukončení
uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změně termínů prováděných prací, oznámí
neprodleně zhotovitel stavby (žadatel) tuto skutečnost dopravci ČSAD STTRANS
a.s.

Osoba zodpovědná za řádné zabezpečení a označení objížďky a uzavírky:
František Rubáš, tel. 602 112 400.
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Odůvodnění:
Žadatel podal na MěÚ Blatná, odbor dopravy (dále jen „silniční správní úřad“) dne
06.05.2021 žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/177 v obci Lnáře, v rozsahu uvedeném
ve výroku.
Důvodem žádosti je pokládka kabelů NN a VO v rámci II. etapy staveb „Lnáře – rekonstrukce
kNN, směr Předmíř“ a „Lnáře, směr Předmíř – veřejné osvětlení“. Zvláštní užívání
komunikace pro tyto stavby již bylo zdejším silničním správním úřadem povoleno
rozhodnutím ze dne 04.05.2021 č.j. MUBL 7068/2021.
K žádosti byla doložena plná moc k zastupování; dopravně inženýrské opatření (DIO);
souhlasné stanovisko PČR DI Strakonice; stanoviska PČR DI Plzeň-jih k objízdné trase
a k přemístění autobusové zastávky; souhlasné vyjádření majetkového správce silnice
č. II/177, která bude uzavřena – Správy a údržby silnic JčK závod Strakonice; souhlas
majetkového správce silnice č. III/17727, po které povede část objízdné trasy – Správy
a údržby silnic Plzeňského kraje (vyznačený na situaci DIO); souhlasy správce silnice I/20, po
které bude vedena část objízdné trasy – Ředitelství silnic a dálnic, správy České Budějovice a
správy Plzeň; souhlasy dotčených obcí, jejichž zastavěného území se dotkne uzavírka nebo
objížďka: Města Kasejovice a Obce Lnáře; doklad o projednání uzavírky s dopravcem linkové
autobusové dopravy ČSAD STTRANS a.s.; souhlas dopravního úřadu (odboru dopravy a SH
Krajského úřadu Jihočeského kraje) s dočasným zrušením a přemístěním autobusových
zastávek; stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20, které vydal odbor dopravy a
SH Krajského úřadu Jihočeského kraje; stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích od odboru dopravy MěÚ Nepomuk, které se vztahuje k vyznačení části
objízdné trasy ve správním území ORP Nepomuk.
Silniční správní úřad při přezkoumání žádosti zjistil, že jsou splněny veškeré podmínky pro
povolení úplné uzavírky komunikace, které jsou stanoveny v § 24 zákona o silničním provozu
a v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění.
Silniční správní úřad proto vydal toto rozhodnutí, kterým povolil úplnou uzavírku silnice
II/177 v obci Lnáře, v rozsahu uvedeném ve výroku. Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4
zákona o pozemních komunikacích stanovil silniční správní úřad podmínky uzavírky, které
vyplývají zejména z výše uvedených právních předpisů, ze stanoviska PČR DI Strakonice, ze
stanoviska správce silnice I/20 ŘSD správy Plzeň a ze souhlasu dopravního úřadu s dočasným
zrušením autobusových zastávek.
Upozornění:
 V případě nedodržení termínu uzavírky nebo podmínky jejího řádného označení může
silniční správní úřad uložit podle § 42a (v případě fyzické osoby) nebo podle § 42b (v
případě právnické osoby) pokutu až do výše 500 000 Kč.
 V případě zjištění porušování podmínek stanovených v tomto rozhodnutí může silniční
správní úřad podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích udělené
povolení uzavírky komunikace omezit nebo zrušit.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat do l5 dnů od jeho doručení odvolání ve
smyslu § 81 a § 82 správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Blatná.
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
otisk úředního razítka

Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy

Příloha:

dopravně inženýrské opatření - DIO (situace č. 1 a 3)

Obdrží:
účastníci
Elektromontáže Blatná, spol. s r.o., Škalí 623, 388 01 Blatná, kterou na základě plné moci
zastupuje Pavel Bílek, Mnichov 132, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice (datovou schránkou)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, provozní středisko Plzeň-jih (datovou schránkou)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice + správa Plzeň (datovou schránkou)
Obec Lnáře, 387 42 Lnáře 74 (datovou schránkou)
Město Kasejovice, 335 44 Kasejovice 98 (datovou schránkou)
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice + obv.odd.Blatná (datovou
schránkou)
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI (datovou schránkou)
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a SH, odd. silniční dopravy + odd. silničního
hospodářství (datovou schránkou)
na vědomí
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (datovou schránkou)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (datovou schránkou)
ČSAD STTRANS a.s., Strakonice (datovou schránkou)
Obec Předmíř (datovou schránkou)

