MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Spis. zn.:
Č. j.:

MS/05959/2020/Kuc
MS/05960/2020

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Martin Kučera
381 508 156
kucera@musobeslav.cz

Datum:

24.03.2020

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
Střekov
400 03 Ústí nad Labem 3
IČO 25429949

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
SILNICE III/13527
Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 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, kterou dne 23.03.2020 podala firma
STRABAG Rail a.s., IČO 25429949, Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu DI Policie ČR Tábor ze dne
24.02.2020 pod č.j. KRPC – 731 – 123/ČJ – 2020 – 020806 a po souhlasu SÚS Tábor ze dne
27.02.2020 a souhlasu dotčených obcí - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
povoluje
pro provedení stavby
„IV. železniční koridor Soběslav – Doubí, SO 52-30-04 Přeložka silnice III/13527“
úplnou uzavírku
silnice III/13527
mezi městem Soběslav a obcí Sedlečko u Soběslavě dle situace v příloze
délka uzavřeného úseku cca 1,3 km - (dále jen "uzavírka")
v době od 01.04.2020 do 30.06.2020
a nařizuje objížďku po této trase:
POPIS UZAVÍRKY A VEDENÍ OBJÍŽĎKY:
Uzavírka: silnice III/13527 mezi městem Soběslav a obcí Sedlečko u Soběslavě
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Objížďka:
1) Veškerá silniční doprava bude vedena po značené objížďce ze směru od Soběslavi po
silnici II/135 přes obec Zvěrotice, Dvorce a Tučapy. V Tučapech odbočit vlevo na silnici
III/13531 směr Tábor. U obce Brandlín vlevo na silnici III/13528 až do obce Myslkovice.
V obci Myslkovice vlevo na silnici III/13527 do obce Sedlečko u Soběslavě, a opačně viz. DIO.
2) Autobusy a vozidla HZS a ZZS bude vedena po neznačené objízdné trase ze směru od
Soběslavi po silnici II/135 do obce Zvěrotice. V obci Zvěrotice vlevo na MK směr
Sedlečko u Soběslavě. U obce Sedlečko u Soběslavě vpravo na silnici III/13527 a
opačně.

PAD provozovaná společností COMETT PLUS spol. s r.o.:
Autobusová zastávka „Soběslav, U Zárubů“ bude zrušena bez náhrady. Všechny ostatní zastávky
budou obslouženy beze změn dle platných jízdních řádů.
Dopravce Comett plus s.r.o. zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném opatření v
dopravní obslužnosti zastávky, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení.
Na oznámení bude uvedeno
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou, popř. náhradní
zastávky.
- důvod, proč není zastávka obsluhována
- kontakt na osobu, která oznámení vylepila
- podpis (razítko) osoby, která oznámení vylepila
Po skončení akce a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu bude oznámení
neprodleně odstraněno.

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Předmětný úsek silnice III/13527 smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto
rozhodnutím.
2. V případě zkrácení uzavírky nebo jiných problémů týkajících se PAD budete operativně
spolupracovat s dispečerem PAD firmy Comett plus s.r.o. panem Líkařem tel. 381521308,
737254634.
3. Pasport MK mezi obcí Zvěrotice a Sedlečko již byl zpracován. Po dokončení stavby bude
pasport proveden znovu a výsledky budou porovnány. V případě, že se zjistí poškození
předmětné MK, tak bude komunikace opravena a uvedena do původního stavu.
4. Jelikož je uzavírka delší jak 3 dny, bude v souladu ust. § 39 vyhl. č 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, na začátku uzavírky (z každé
strany) navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název
a sídlo právnické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
5. Žadatel využije všech možností ke zkrácení uzavírky (práce o víkendech, prodloužené
pracovní směny apod.).
6. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky a objížďky v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a podle schváleného DIO Policí ČR Tábor dne
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24.02.2020 pod č.j. KRPC – 731 – 123/ČJ – 2020 – 020806, dle stanovení MěÚ Soběslav ze
dne 24.03.2020 pod č.j. MS/05958/2020.
7. 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
8. Žadatel zajistí včasnou informovanost veřejnosti o úplné uzavírce.
9. Dále je žadatel povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního
správního úřadu či Policie ČR - DI, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
10.Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky a objížďky, jeho řádný stav a údržbu po
celou dobu trvání uzavírky a objížďky.
11.Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
12.Skončení uzavírky bude neprodleně oznámeno povolujícímu silničnímu správnímu úřadu –
Městský úřad Soběslav, OVRR – silniční hospodářství.
13.Žadatel zodpovídá za případné vzniklé škody na objízdných trasách anebo z titulu nesplnění
podmínek tohoto rozhodnutí.
14.Při provádění stavebních prací na silnici III/13527 bude zajištěna čistota okolních
komunikací.
15.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 Rail a.s., IČO 25429949, Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
osoba zodpovědná za provádění prací a DZ:
Petr Šantavý, tel. 724762594
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 Rail a.s., IČO 25429949, Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 23.03.2020 žádost o povolení uzavírky silnice III/13527 z důvodu stavby - „IV.
železniční koridor Soběslav – Doubí, SO 52-30-04 Přeložka silnice III/13527“.
Jelikož žadatel předložil všechny potřebné doklady pro povolení uzavírky, přistoupil silniční
správní úřad rovnou k vydání příslušného rozhodnutí.
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 vlastníka
komunikace, souhlasu dotčených obcí a souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky ze
dne 24.02.2020 pod č.j. KRPC – 731 – 123/ČJ – 2020 – 020806 podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku komunikace III/13527 za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, Obec Tučapy, Obec Myslkovice,
Obec Zvěrotice, Obec Sedlečko u Soběslavě
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili souhlasně.
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. Nepřihlásíli 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.
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: 1 x A4

Ing. Dana Hořická
vedoucí odboru výstavby a RR
Za správnost vyhotovení: Martin Kučera
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
STRABAG Rail a.s., IDDS: 9vbgv95
sídlo: Železničářská č.p. 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, IDDS: cadk8eb
sídlo: Vožická č.p. 2107, 390 01 Tábor 1
Obec Tučapy, IDDS: 6fdb5eu
sídlo: Tučapy č.p. 19, 391 26 Tučapy u Soběslavě
Obec Myslkovice, IDDS: aurefs8
sídlo: Myslkovice č.p. 59, 391 16 Myslkovice
Obec Zvěrotice, IDDS: hdgb7qu
sídlo: Zvěrotice č.p. 83, 392 01 Soběslav
Obec Sedlečko u Soběslavě, IDDS: xswb7p7
sídlo: Sedlečko u Soběslavě č.p. 48, 392 01 Soběslav
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor vnější služby Tábor-DI, IDDS: eb8ai73
sídlo: Lannova tř. č.p. 193/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Krajský úřad Jčk, ODSH - Ivana Havlíková, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 76 České Budějovice 1
ostatní
Jan Nevšímal JANEV, IDDS: 2m5vwyr
místo podnikání: Chýnovská č.p. 852, 391 11 Planá nad Lužnicí
COMETT PLUS, spol. s r.o., Provoz Soběslav, IDDS: 589wbfx
sídlo: Chýnovská č.p. 2115, 390 02 Tábor 2
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
sídlo: Chýnovská č.p. 276, 391 56 Tábor 2
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚP Soběslav, Tyršova č.p. 485, 392 01 Soběslav II
Zdravotnická záchranná služba Tábor, Chýnovská č.p. 276, Měšice, 391 56 Tábor 4
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