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Městský úřad Strakonice 

Odbor dopravy  
 
 Velké náměstí 2 

386 01 Strakonice 
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772 
  

Naše č. j.: MUST/017249/2022/OD/bre  
Sp. zn.: MUST/017249/2022  
  UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. 
Vyřizuje: Ing. Kateřina Brejchová Radošovice 149 
Telefon: 383 700 290 386 01 Strakonice 
E-mail: katerina.brejchova@mu-st.cz IČ: 47239514 
   

Datum: 25.4.2022  
Vypraveno:   

 
 

Rozhodnutí 
 
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) 
zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě podané 
žádosti, se souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Strakonice a se souhlasem vlastníka místních komunikací, Města 
Strakonice, podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
 

p o v o l u j e 
 
společnosti UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice, IČ: 47239514, úplnou 
uzavírku místní komunikace ve Starém Dražejově, mezi č.p. 21 a 61, dle přiložené situace, při 
dodržení stanovených podmínek: 
1) Uzavírka se povoluje z důvodu realizace výkopových prací a pokládky kNN, po předchozím písemném 
vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-51158-2/ČJ-2022-020706 ze dne 20.4.2022 a vlastníka 
místních komunikací, Města Strakonice ze dne 20.4.2022, při dodržení jejich podmínek. 
2) Uzavírka se povoluje v tomto termínu od 2.5.2022 do 27.5.2022. 
3) Uzavírka musí být řádně označena dopravními značkami dle přechodné úpravy silničního provozu, 
kterou stanovil zdejší silniční správní úřad opatřením obecné povahy dne 25.4.2022 
pod  č.j. MUST/017251/2022/OD/bre. 
4) Komunikace může být uzavřena až po provedení dopravního značení. 
5) Pracovní místa budou z obou stran příjezdu v době snížené viditelnosti osvícena 
výstražnými světly. 
6) Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvíceny 
výstražnými světly. 
7) V případě dopravních komplikací bude provoz řízen dostatečným počtem řádně 
proškolených, ustrojených (§ 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.) a vybavených osob. 
8) V průběhu prováděných prací musí být obyvatelé přilehlých nemovitostí jasně a zřetelně informováni 
o prováděných činnostech. 
9) Žadatel zodpovídá za řádný stav dopravního značení a jeho případnou obnovu během celé doby 
uzavírky. Označení uzavírky musí být zřetelné i v době snížené viditelnosti. 
10) Ihned po ukončení uzavírky je žadatel povinen uvést dopravní značení do původního stavu.  
11) Stanovený konečný termín uzavírky nelze překročit bez souhlasu povolujícího orgánu, v případě 
dřívějšího ukončení prací je nutno ihned uzavírku ukončit. 
12) Po dobu povolené uzavírky musí být zajištěn vstup do všech objektů a na nemovitosti přiléhající 
ke  komunikaci.  
13) V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být ohrožováni 
nebo nadměrně omezováni chodci. 
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14) Při provádění prací nesmí být nadměrně znečisťovány přiléhající komunikace, nečistoty musí být 
průběžně odstraňovány a po ukončení prací musí být komunikace i s objekty a zařízením na nich 
umístěných náležitě vyčištěny.   
15) V případě, že žadatel nezahájí stavební práce první den povolení uzavírky, oznámí tuto 
skutečnost zdejšímu silničnímu správnímu úřadu, který uzavírku povoloval. 
16) Žadatel  zodpovídá za  veškeré škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu, chodcům či 
vlastníku komunikace nesplněním podmínek tohoto  rozhodnutí.  
17) Osobou zodpovědnou za dodržení podmínek povolení je pan …….. – tel.  ……….. 
18) Povolujícímu orgánu, Policii ČR-KŘ, DI Strakonice a vlastníkovi komunikace zůstává právo dané 
podmínky upřesnit, případně změnit či zrušit, vyžádá-li si to obecný zájem či zajištění bezpečnosti a 
plynulosti provozu na komunikacích v dotčené oblasti. 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 21.4.2022 podala společnost UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice, 
IČ: 47239514, žádost o úplnou uzavírku místní komunikace ve Starém Dražejově, mezi č.p. 21 a 61, 
v místech dle přiložené situace, z důvodu realizace výkopových prací a pokládky kNN, v termínu od 
2.5.2022 do 27.5.2022. Rozhodnutí se vydává na žádost žadatele a je vázáno podmínkami k zajištění 
bezpečnosti silničního provozu a ochraně komunikací. Podkladem pro  rozhodnutí je žádost, souhlas 
Policie ČR-KŘ, DI Strakonic a souhlas vlastníka komunikace. 
 

Poučení: 
 
Podle ust. § 81, § 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze proti tomuto rozhodnutí podat 
do 15-ti dnů od jeho oznámení (doručení) odvolání ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odbor dopravy 
a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru 
dopravy MěÚ Strakonice.  
Případné odvolání nemá, dle § 24 odst. 4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Václav Býček  
vedoucí odboru dopravy 
 
 
Počet listů: 2 

Počet příloh: 1x situace DIO potvrzená Policií ČR 

Počet listů příloh: 1 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení:  
UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice 
MěÚ Strakonice – majetkový odbor 
 
Dotčené orgány státní správy: 
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-51158-2/ČJ-2022-020706) 
 
Ostatní: 
vlastní 
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Na vědomí: 
Technické služby s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice 
Městská policie Strakonice, Komenského 328, 386 01 Strakonice 
HZS Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice 
Zdravotnická záchranná služba Strakonice, Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice 
Nemocnice Strakonice a.s. – údržba a správa, p. Kačírek, Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 


