Městský úřad Jindřichův Hradec
odbor dopravy

Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec
Č.j.: DOP/59763/21/Hn
V J. Hradci 22.11.2021

tel. 384 351 273; e-mail: hanouskova@jh.cz
Vyřizuje: Bc. Simona Hanousková

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční
správní úřad podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
na základě žádosti doručené dne 16.11.2021

povoluje
právnické osobě

Metrostav Infrastructure a.s., IČ: 24204005, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, úplnou uzavírku
silnice III/13425 v k.ú. Nová Olešná, po projednání s Obcí Nová Olešná, Městem Strmilov,
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Krajským úřadem Jihočeského Kraje a Policií ČR,
takto:
a) Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu:
silnice III/13425 Nová Olešná, od křižovatky se silnicí I/23 po staničení 1,7 km sil. III/13425
b) Doba trvání uzavírky:
od 7:00 hod. 29.11.2021 do 18:00 hod. 10.12.2021
c) Stanovení trasy objížďky:
objízdná trasa pro veškerá vozidla bude v obou směrech vedena po silnici III/13425 Česká
Olešná, III/1349 Strmilov, dále po silnici III/13415, silnici II/164, dále po silnici I/23
d) Důvod uzavírky:
rekonstrukce silnice
e) Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce:
Ing. Jiří Urban, tel. 601 591 171
f) Umístění zastávky, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění:
1. Dočasně zrušená (přemístěná) zastávka: Nová Olešná, obec
Náhradní zastávka: bude umístěna v prostoru křiž. sil. I/23 a III/13425 v obci Nová Olešná
Termín dočasného zrušení (přemístění) zastávky:
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 340010 Jindřichův Hradec – Jarošov nad Nežárkou – Strmilov – Studená
- linky 760710 Jihlava – Telč – Jindřichův Hradec
2. Dočasně zrušená zastávka: Nová Olešná, obec
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky:
Dotčené spoje:
- spoj č. linky 340510
Uzavírka bude provedena za těchto podmínek:
1. Vozidlům záchranné služby a hasičského záchranného sboru nebude umožněn vjezd do prostoru
uzavírky silnice.
2. Provoz na komunikacích bude zabezpečen podle stanovení přechodné úpravy provozu ze dne
22.11.2021 č.j. DOP/60476/21/Hn vydaným Městským úřadem Jindřichův Hradec a ze dne
15.11.2021 č.j. KUJCK 126905/2021/paha SO vydaným Krajským úřadem České Budějovice.
3. Musí být dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu České Budějovice ze dne 15.11.2021
č.j. KUJCK 127271/2021:
4. Dopravní opatření bude projednáno s obcí Nová Olešná. Zhotovitel stavby zajistí informovanost
cestujících o dočasném dopravním opatření v obslužnosti dočasně zrušené zastávky, a to

minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení na označnících dočasně zrušené
(přemístěné) zastávky.
S opatřením v obslužnosti zastávek po dobu trvání uzavírky budou včas, nejméně 5 pracovních
dnů před začátkem, informováni dopravci.
Žadatel po dohodě s provozovatelem veřejné linkové dopravy zajistí v dostatečném předstihu
informovanost cestující veřejnosti o dočasném opatření v obslužnosti zastávek, a to minimálně
v rozsahu vylepení písemného oznámení.
V oznámení bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude autobusová zastávka obsluhována,
- informace o náhradní zastávce,
- 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 standartního režimu bude oznámení
neprodleně odstraněno.
5. Termín zahájení a ukončení uzavírky oznámí zhotovitel stavby dopravci nejméně 5 pracovních
dnů předem. Po skončení akce a uvedení VLD do standartního provozu bude oznámení
neprodleně odstraněno.
6. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
7. Ihned po skončení uzavírky odstraní žadatel dopravní značení sloužící uzavírce a původní
dopravní značení uvede do původního stavu a ukončení uzavírky oznámí odboru dopravy
MěÚ J. Hradec elektronicky na e-mailovou adresu (v záhlaví písemnosti) ihned, či nejbližší
pracovní den od ukončení uzavírky.
Účastníci řízení:
Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec
Město Strmilov, Náměstí 60, 378 53 Strmilov
Obec Nová Olešná, Nová Olešná 71, 378 53 Strmilov

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že rozhodnutím bylo vyhověno všem účastníkům řízení v plném rozsahu
a protože se jedná o věc jasnou a jednoduchou, upouští správní orgán podle § 68 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, od odůvodnění.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení k odboru dopravy a
SH Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího
odboru dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec.
Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad J. Hradec odb. dopravy. Podané odvolání nemá podle §
24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Otisk úředního razítka

vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman

Obdrží:
Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec
Město Strmilov, Náměstí 60, 378 53 Strmilov
Obec Nová Olešná, Nová Olešná 71, 378 53 Strmilov
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odb. dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice
JIKORD s.r.o., Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
ČSAD Jindřichův Hradec, a.s., U Nádraží 694/II, 377 14 J. Hradec
Na vědomí:
KŘPJčK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Vídeňská 508/III, 377 01 J. Hradec
Hasičský záchranný sbor, U Knihovny 1176/II, 377 01 J. Hradec
Krajský úřad Jihočeský kraj, odd. sil. hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice
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