Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
Elektronická podatelna:
Datová schránka:
Datum:

MUVPK-OD 11094/20-NOV
1892/2020
Petr Nový
+420 388 459 087
epodatelna@mesto.vimperk.cz
9ydb7vm
26.03.2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), a jako příslušný silniční správní úřad
ve věcech místních komunikací na území města Vimperk podle § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb. (dále jen silniční správní úřad), rozhodl na základě žádosti
společnosti STRABAG, a.s., IČ 60838744, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, ze dne
13.03.2020 o povolení omezení obecného užívání úplnou uzavírkou, po předchozím
souhlasu Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, a po projednání se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, městem Vimperk, a obcemi Zdíkov,
Vacov a Čkyně takto:
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., povoluje úplnou uzavírku silnice II/145 –
průtah obcí Zdíkov v úseku staničení cca km 35,778 – km 36,790,
z důvodu provádění stavby modernizace komunikace
v termínu od 30.03.2020 do 12.06.2020.
Vedení provozu – popis objížďky:
V době úplné uzavírky silnice II/145 – průtah obcí Zdíkov v úseku staničení cca km 35,778 –
km 36,790 bude úsek uzavřen pro veškerý provoz podle schváleného dopravně
inženýrského opatření. Etapy pro autobusovou dopravu jsou rozděleny: 1. etapa 30.03.2020
– 27.04.2020, 2. a 3. etapa 28.04.2020 – 12.06.2020. V nutných případech bude dle
možnosti do uzavřeného prostoru zajištěn příjezd vozidlům integrovaného záchranného
systému a vozidlům zásobování.
Objízdná trasa je stanovena obousměrně: Zdíkov – Čábuze – Vacov – Nespice – Čkyně –
Vimperk – Zdíkov.
V rámci úplné uzavírky budou dočasně zrušeny (přemístěny) autobusové zastávky:
1. Dočasně zrušená (přemístěná) zastávka: Zdíkov,aut.st.
Náhradní zastávka: bude umístěna v obci Zdíkov na sil. II/145 před křiž sil. III/14516
(na Masákovu Lhotu)
Termín dočasného zrušení (přemístění) zastávky: 30.03.2020 - 27.04.2020 (1. etapa)
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 137444 Praha - Strakonice - Vimperk - Kvilda - Srní - Stachy
- linky 320006 České Budějovice - Prachatice - Vimperk - Kašperské Hory/Zadov

- linky 370020 Vimperk - Zdíkov - Horská Kvilda - Kvilda
- linky 370030 Stachy, Zadov - Vimperk
- linky 370040 Vimperk - Borová Lada - Kvilda
- linky 370060 Vimperk - Zdíkov - Vacov
- linky 370090 Vimperk - Stachy - Benešova Hora - Vacov
- linky 370100 Vimperk - Stachy - Javorník - Vacov
- linky 370702 Kvilda - Stachy - Vimperk - Strakonice - Praha
2. Dočasně zrušená zastávka: Zdíkov,Zdíkovec
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 30.03.2020 - 27.04.2020 (1. etapa)
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 137444 Praha - Strakonice - Vimperk - Kvilda - Srní - Stachy
- linky 370702 Kvilda - Stachy - Vimperk - Strakonice - Praha
3. Dočasně zrušené zastávky:
Zdíkov,Zdíkovec
Zdíkov,aut.st.
Náhradní zastávka: Zdíkov,Zdíkovec,rozc. 0.5
Termín dočasného zrušení zastávek: 30.03.2020 - 27.04.2020 (1. etapa)
Dotčené spoje:
- spoje č. 11, 19 linky 370004 Stachy,Zadov - Strakonice - Dubenec - Praha
- spoje č. 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 2, 6, 8, 10, 14, 20 linky 380040 Strakonice - Vacov - Zdíkov
- Stachy,Zadov
- spoje č. 1, 4, 6, 8 linky 380180 Strakonice - Vacov - Zdíkov - Stachy - Kašperské Hory
4. Dočasně zrušené zastávky:
Zdíkov,škola
Zdíkov,Žírec,rozc.1.5
Zdíkov,Žírec
Zdíkov,Račov
Zdíkov,Putkov,samoty
Zdíkov,Putkov
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávek: 28.04.2020 - 12.06.2020 (2. a 3. etapa)
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 370130 Vimperk - Zdíkov - Zdíkov,Putkov
5. Dočasně zrušená zastávka: Vimperk,U Hospůdky
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 28.04.2020 - 12.06.2020 (2. a 3. etapa)
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 370020 Vimperk - Zdíkov - Horská Kvilda - Kvilda
- linky 370030 Stachy, Zadov - Vimperk
- linky 370040 Vimperk - Borová Lada - Kvilda
- linky 370060 Vimperk - Zdíkov - Vacov
- linky 370090 Vimperk - Stachy - Benešova Hora - Vacov
- linky 370100 Vimperk - Stachy - Javorník - Vacov
6. Dočasně zrušená zastávka: Zdíkov,škola
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 28.04.2020 - 12.06.2020 (2. a 3. etapa)
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Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 370020 Vimperk - Zdíkov - Horská Kvilda - Kvilda
- linky 370030 Stachy, Zadov - Vimperk
Uzavírka bude provedena za dodržení těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. Druh
a umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.
Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Druh značek a jejich umístění stanovil na základě Vaší žádosti Městský úřad Vimperk,
odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 17.03.2020, pod č. j. MUVPK-OD
10219/20-NOV, stanovením přechodné úpravy provozu, které nabylo účinnosti dne
23.03.2020.
2. Zhotovitel stavby zajistí osazení přenosného označníku dočasné zastávky v obci Zdíkov
na sil. II/145 před křiž sil. III/14516 (na Masákovu Lhotu).
3. Žadatel zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním opatření
v obslužnosti zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení
na označnících dočasně zrušených zastávek. Na tomto oznámení bude uvedeno – doba,
po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou; nejbližší
obsluhovaná zastávka; důvod, proč není zastávka obsluhována; kontakt na osobu
zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním opatření.
Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního
režimu bude toto oznámení odstraněno.
4. V případě dřívějšího ukončení úplné uzavírky silnice II/145, prodloužení úplné uzavírky
silnice II/145 nebo změně termínů prováděných prací oznámí neprodleně zhotovitel
stavby tuto skutečnost dopravcům ČSAD STTRANS a.s., ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a. s., Stanislav Jirásek a ŠVARCTRANS s.r.o.
5. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu
trvání uzavírky a za veškeré škody vzniklé uživatelům dotčené části silnice II/145 z titulu
nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí.
6. Po celou dobu uzavírky nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu.
7. Ihned po ukončení uzavírky bude proveden úklid a budou odstraněna pomocná zařízení
a DZ.
8. Za plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá za žadatele pan Bohumil Mrázek,
STRABAG a.s., tel.: 602 594 193.
9. Povolujícímu orgánu a Policii ČR zůstává právo kontroly a je nutno respektovat pokyny,
které upřesňují nebo doplňují podmínky tohoto rozhodnutí.
ODŮVODNĚNÍ
Povolení bylo vydáno na základě žádosti společnosti STRABAG, a.s., IČ 60838744,
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, ze dne 13.03.2020, doložené potřebnými doklady.
Opatřením ze dne 17.03.2020 silniční správní úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy zahájení řízení. Okruh účastníků řízení určil silniční správní úřad
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., a to:
1. STRABAG, a.s., IČ 60838744, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
- žadatel
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2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, závod Prachatice
- správce silnic II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390
- vlastník silnice I/4
4. Město Vimperk, IČ 00250805, odbor investic a údržby, odbor hospodářský a bytový
- obec, na jejímž zastavěném území se nachází objížďka
- vlastník místních komunikací na území města Vimperk
5. Obec Zdíkov, IČ 00250872
- obec, na jejímž zastavěném území se uzavírka nachází
6. Obec Vacov, IČ 00250783
- obec, na jejímž zastavěném území se nachází objížďka
7. Obec Čkyně, IČ 00250384
- obec, na jejímž zastavěném území se nachází objížďka
Dále silniční správní úřad vymezil lhůtu pro seznámení se všemi podklady pro rozhodnutí
v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), do pěti dnů ode dne doručení usnesení č. j. MUVPK-OD 10218/20NOV, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci
vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění, aby
následně bylo možno vydat rozhodnutí.
Rozhodnutí je vydáno v souladu s ustanovením § 24 zákona č.13/1997 Sb., po předchozím
souhlasu Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, č. j.: KRPC-21796/Čj-2020 ze dne 18.02.2020,
a po projednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, městem Vimperk, a obcemi Zdíkov, Vacov a Čkyně.
Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné podmínky pro povolení shora uvedené uzavírky,
bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, odboru dopravy a silničního hospodářství,
podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního
hospodářství, který toto rozhodnutí vydal.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona 13/1997 Sb.).

„otisk úředního razítka“
Bc. Lenka Černá v. r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
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Doručí se:
Účastníci:
STRABAG, a.s., IČ 60838744, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ 70971641, závod Prachatice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390
Obec Zdíkov, IČ 00250872
Město Vimperk, KS, HB
Obec Vacov, IČ 00250783
Obec Čkyně, IČ 00250384

(DS)
(DS)
(DS)
(DS)
(IV)
(DS)
(DS)

Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, IČ 75151511 (KRPC-21796/Čj-2020)
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a SH, IČ 70890650

(DS)
(DS)

Na vědomí:
HZS Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice, IČ 70882835
Zdravotnická záchranná služba – Prachatice, IČ 48199931
(sekretariat@zzsjck.cz)
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČ 26060451
Stanislav Jirásek - Stenbus, IČ 26436540
ČSAD STTRANS a.s., IČ 25198688
ŠVARCTRANS s.r.o., IČ 26114488

(DS)
(DS + e-mail)
(DS)
(DS)
(DS)
(DS)

Digitálně podepsal Lenka Černá
Datum: 26.03.2020 10:40:02 +01:00
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