
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení silničního hospodářství 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz  DIČ:  CZ70890650 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Krajský úřad - Jihočeský kraj - odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích, jako příslušný silniční 
správní úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), dle ustanovení § 24 zákona  
č. 13/1997 Sb. na základě žádosti ze dne 30.11.2022, kterou podal navrhovatel: 

 
Městské kulturní středisko Strakonice, IČO: 00367869, Mírová 831, 386 01 Strakonice (dále jen 
„žadatel“),  

 
povoluje úplnou uzavírku provozu na silnici č. I/22 (Katovická ul.) ve Strakonicích dle situace 
dopravně inženýrského opatření, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, z důvodu zajištění 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu konání kulturní akce: „Novoroční ohňostroj 
Města Strakonice 2023“. 
 
Termín:  01.01.2023 (17:00 - 20:00 hod.) 
 
Objízdná trasa (viz příloha):   
silnice č. I/22 – č. I/4 – č. I/22 (tj. obchvat města Strakonice). 

 
   

Umístění zastávky linkové osobní dopravy: 
 
Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,sídl. Mír  
náhradní zastávka: bez náhrady 
dotčené spoje:  
- spoje č. 43, 60, 68, 76 linky 143440 Praha – Strakonice - Sušice  
Termín dočasného zrušení zastávky: 01.01.2023 (17:00 - 20:00 hod) 
 
 
Umístění zástávek MHD: 
Linka 385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, aut. nádr. -  Strakonice, Sídliště – Strakonice, 
Starý Dražejov 
Dočasně zrušené zastávky: Strakonice, Na Ohradě; Strakonice, Tržnice; Strakonice, Sídl. Mír 
Náhradní zastávky: bez náhrady 
Dotčený spoj: č. 31 
Dočasně zrušené zastávky: Strakonice, Husova I; Strakonice, sídl. Mír; Strakonice, Pivovar; Strakonice,  
Na Ohradě 
Náhradní zástavky: bez náhrady 
Dotčený spoj: č. 28 

   
Naše č. j.: KUJCK 152672/2022  
Sp. zn.: ODSH 144312/2022/pelu1 SO  
   
Vyřizuje: Ing. Bc. Petra Lukschová  
Telefon: 386 720 530  
E-mail: lukschova@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 19. 12. 2022  
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Linka 385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, aut. nádr. – Strakonice, Raisova – Strakonice, 
Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov 
Dočasně zrušené zastávky: Strakonice, Na Ohradě; Strakonice, Tržnice; Strakonice, Sídl. Mír; Strakonice, 
Husova; Srtakonice, Husova I 
Náhradní zastávky: bez náhrady 
Dotčený spoj: č. 13 
 
 
Podmínky rozhodnutí: 
 
1. Předmětný úsek silnice č. I/22 smí být uzavřen až po provedení stanoveného dopravního značení a pouze 

na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. 
2. Žadatel je povinen zajistit pořadatelskou službu, která bude dohlížet na průběh celé akce. 
3. Žadatel je povinen zajistit pro danou akci součinnost Městské policie Strakonice. 
4. Na místě akce musí být po celou dobu jejího konání k dispozici zdravotnická záchranná služba. 
5. Žadatel zajistí informovanost veřejnosti a občanů v celé lokalitě, dotčené danou kulturní akcí, o konané akci  

a s ní spojených dopravních omezení prostřednictvím místních sdělovacích prostředků (rozhlas, rádio, 
webové stránky, sociální sítě, apod.). 

6. Žadatel zajistí dopravní značení uzavírky v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. 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. 

7. Označení uzavírky provozu a objízdné trasy bude dle stanovení přechodné úpravy provozu, které vydal 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství na silnici č. I/22 a č. I/4  
pod č.j.  KUJCK 152670/2022 ze dne 19.12.2022 a Městský úřad Strakonice, odbor dopravy na místních 
komunikacích a dotčených silnic nižších tříd. 

8. Žadatel po dohodě s dotčeným dopravcem 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. 

9. Žadatelem akce je Městské kulturní středisko, odpovědnou osobou za povolovanou akci je pan  
František Christelbauer, tel.: 602 449 669. Žadatel akce zodpovídá za dopravní značení uzavírky, její řádný 
stav a údržbu po celou dobu trvání uzavírky a za veškeré škody vzniklé uživatelům silnice č. I/22 
předmětného úseku, z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí. 

10. Po skončení uzavírky žadatel neprodleně zajistí uvedení dopravního značení do původního stavu. 
11. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné. 

Policie ČR si vyhrazuje právo případných změn nebo doplnění v rámci zajištění podmínek bezpečnosti  
a plynulosti silničního provozu. 

12. Toto rozhodnutí nenahrazuje žádná jiná povolení potřebná pro provádění stavby, bezpečnostní ani jiné 
předpisy. 

 
 

Upozornění: 
Podle ust. § 24, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů nemá 
nikdo nárok na náhradu případných ztrát, jež vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 

 
 

Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí zakládá skutkovou podstatu přestupku ve smyslu § 42b odst. 1  
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., za který lze v souladu s § 42b odst. 6 písm. a) téhož zákona uložit pokutu  
až do výše 500 000 Kč. 
 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje toto rozhodnutí (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
Městské kulturní středisko Strakonice, IČO: 00367869, Mírová 831, 386 01 Strakonice 
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Odůvodnění: 
 

Dne 30.11.2022 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství  
od navrhovatele: Městské kulturní středisko Strakonice, IČO: 00367869, Mírová 831, 386 01 Strakonice žádost 
o povolení úplné uzavírky silnice č. I/22 ve Strakonicích z důvodu konání kulturní akce: „Novoroční ohňostroj 
Města Strakonice 2023“ dne 01.01.20232 (17:00 – 20:00 hod). K žádosti byly doloženy následující doklady: 

- situace dopravně inženýrského opatření, 
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, dopravní inspektorát Strakonice  

č.j. KRPC-157431-2/ČJ-2022-020706 ze dne 18.11.2022, 
- stanovisko vlastníka silnic I. třídy, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice  

ze dne 07.11.2022, 
- souhlas města Strakonice ze dne 07.11.2022, 
- souhlas s dočasným zrušením zastávek Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství, oddělení silniční dopravy č.j. KUJCK 149847/2022 ze dne 12.12.2022, 
- souhlas s dočasným zrušením zastávek MHD Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy  

č.j. MUST/048175/2022/OD/tur ze dne 15.11.2022, 
- stanovisko ČSAD STTRANS, a.s. ze dne 08.11.2022. 
 

 
Na základě výše uvedeného správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, neboť byly 
splněny zákonné požadavky, kterými jsou projednání s vlastníky dotčených silnic, projednání s obcí,  
na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a objížďka a s Policií ČR. 

 
 

Stanovení okruhu účastníků řízení: 
§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Městské kulturní středisko Strakonice, IČO: 00367869, Mírová 831, 386 01 Strakonice 
§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 
Město Strakonice, IČO: 00251810, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
 
Na základě shora uvedených podkladů vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství jako silniční správní úřad, předmětné rozhodnutí o úplné uzavírce provozu na shora uvedeném 
úseku silnice č. I/22. 
 
 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy v Praze, 
prostřednictvím Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých 
Budějovicích. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 

 
 
Ing. Mária Čejková 
Vedoucí oddělení silničního hospodářství 
 
Příloha: 
Situace dopravně inženýrského opatření 
 
Obdrží: 
Navrhovatel: 
Městské kulturní středisko Strakonice 
Ostatní účastníci: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice 
Město Strakonice 
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Dotčené orgány: 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje – dopravní inspektorát Strakonice  
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy 
Ostatní: 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského. kraje 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, - zde - 
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, silniční správní úřad 
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, dopravní úřad 
Autobusy VKJ s.r.o. 
ČSAD STTRANS, a.s. 
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací  
Ministerstvo obrany, Agentura logistiky 
JIKORD s.r.o. 
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