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ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ UZAVÍRKY, MK Myslkovice 
 
 

Výroková část: 

Obecní úřad Myslkovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) 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 místní 

komunikace, kterou dne 25. 9. 2019 podal 

 

STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Oblast Jih, provozní jednotka Na 

Švadlačkách, Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav, Zodp. Osoba: Josef Šabart, tel. 

607 945 848 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu KŘ Policie Jčk, DI Tábor ze 

dne 6. 11. 2018 pod č.j. KRPC-390-942/ČJ-2018-020806, 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: 

na č. parc. 1212/10 a 1195/1 

v úseku viz. situace, 

z důvodu stavebních prací na stavbě 

 „Myslkovice – oprava místní komunikace na parc. č. 1212/10 a 1195/1“ 

 (dále jen "uzavírka")  

v době od 2. 10. 2019 do 31. 10. 2019 

Objížďka se pro malý dopravní význam nenařizuje. Po MK v obci Myslkovice a silnici 

III/13528. 

 
Druh uzavírky : úplná pro veškerý provoz, včetně vozidel ZZS, HZS, obyvatelům přilehlých 

nemovitostí musí být umožněn přístup k nemovitostem (v co nejkratší době i příjezd). 

 

 

AHD : není po komunikaci vedena. 
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Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Předmětný úsek MK smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. 

2. Pří případných škodách na objízdných trasách nese žadatel plnou zodpovědnost za uvedení 

těchto škod do původního stavu. 

3. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky a objížďky v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a podle schváleného KŘ Policie Jčk, DI Tábor ze 

dne 6. 11. 2018 pod č.j. KRPC-390-942/ČJ-2018-020806 a stanovení přechodné úpravy 

provozu, které vydal MěÚ Soběslav, OVRR – SH dne 25.9.2019 pod č.j. MS/20130/2019. 

4. Druh dopravních značek  a jejich umístění bude provedeno v souladu s vyhl. č.294/2015 Sb., 

kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na 

pozemních komunikacích  

5. Žadatel zajistí včasnou informovanost veřejnosti o úplné uzavírce. 

6. Dále je žadatel povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního 

správního úřadu či Policie ČR - DI, pokud budou z veřejného zájmu nutné. 

7. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky a objížďky, jeho řádný stav a údržbu po 

celou dobu trvání uzavírky a objížďky. 

8. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu. 

9. Skončení uzavírky bude  neprodleně oznámeno povolujícímu silničnímu správnímu úřadu – 

OÚ Myslkovice. 

10. Žadatel zodpovídá za případné vzniklé škody na objízdných trasách a nebo z titulu nesplnění 

podmínek tohoto rozhodnutí. 

11. Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební ani jiné povolení je-li jich podle zvláštního předpisu 

třeba. 

 
 

Za veškeré škody vzniklé z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá: 

žadatel 

STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Oblast Jih, 

provozní jednotka Na Švadlačkách, Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav 

 

osoba zodpovědná za provádění prací a DZ: 

Josef Šabart, tel. 607 945 848 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Silniční správní úřad může při zjištění neplnění podmínek tohoto rozhodnutí uložit 

pokutu podle příslušných zákonů. 

Podle ust.§ 24,odst.1, zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů: „Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež vzniknou v důsledku 

uzavírky nebo objížďky“. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Oblast Jih, 

provozní jednotka Na Švadlačkách, Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav 
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Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 25. 9. 2019 žádost o povolení uzavírky místní komunikace na č. parc. 

1212/10 a 1195/1 v Myslkovicích. 

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 Tábor ze dne 13. 11. 2018 pod č. j. KPRC-390-942/ČJ-2018-

020806 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 místní komunikace v Myslkovicích za podmínek stanovených ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Myslkovice, SÚS Tábor 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a 

SH, Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích 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. 

Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

přímo do vlastních rukou, ale v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u 

provozovatele poštovních služeb, požaduje se za den doručení desátý den od data uložení. 

V tomto případě se lhůta pro případné odvolání nepočítá od data převzetí předmětného 

rozhodnutí účastníkem řízení, ale od jedenáctého dne ode dne uložení písemnosti u 

provozovatele poštovních služeb. Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který 

rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-

li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do 

datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 
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Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako 

přestupek podle § 42a pro fyzické osoby nebo podle § 42b  zákona č. 13/1997 Sb., pro 

právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč. 

 

Přílohy: 1x situace 

 

 

 

 

 

Gustav Fifka 

starosta obce Myslkovice 

  

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Obec Myslkovice 

SÚS Tábor 

 

  

dotčené správní úřady 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor vnější služby Tábor-DI, IDDS: 

eb8ai73 

  

ostatní 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚP Soběslav, Tyršova č.p. 485, 392 01  Soběslav II 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 

Zdravotnická záchranná služba Tábor, Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56  Tábor 4 
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