Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772
Naše č. j.:
Sp. zn.:

MUST/048499/2022/OD/smit
MUST/048499/2022

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Tereza Šmídová
383 700 256
tereza.smidova@mu-st.cz

Datum:
Vypraveno:

15.11.2022

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
IČ: 26018055

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 Vaší žádosti
ze dne 14.11.2022 o prodloužení termínu povolení úplné uzavírky místní komunikace v ulici Zvolenská
a Máchova ve Strakonicích, ul. Zvolenská v úseku od kruhového objezdu po křižovatku ulic Zvolenská
a Máchova, ul. Máchova v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenskou po sportovní halu, vydaného zdejším
silničním správním úřadem pod č.j. MUST/028021/2022/OD/bre ze dne 12.7.2022, rozhodl takto:
Termín úplné uzavírky místní komunikace v ulici Zvolenská a Máchova ve Strakonicích, ul. Zvolenská
v úseku od kruhového objezdu po křižovatku ulic Zvolenská a Máchova, ul. Máchova v úseku
od křižovatky s ulicí Zvolenskou po sportovní halu, z důvodu komplexní rekonstrukce komunikace, se
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 r o d l u ž u j e d o 16.12.2022.
1) Uzavírka musí být řádně označena dopravními značkami dle přechodné úpravy silničního provozu,
kterou stanovil zdejší silniční správní úřad opatřením obecné povahy dne 12.7.2022
pod č.j. MUST/028022/2022/OD/bre.
2) Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným zrušením zastávky, které vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, České Budějovice
pod č.j. KUJCK 135200/2022 dne 9.11.2022.
Dočasně zrušená zastávka: Strakonice, Zvolenská
Náhradní zastávka: Strakonice, Sídliště
Termín dočasného zrušení zastávky: 21.11.2022 – 16.12.2022
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 380730 Strakonice-Blatná
- linky 380731 Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice
- linky 380735 Strakonice-Chráštovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná
Další podmínky:
1) Výše uvedené dopravní opatření bude projednáno s městem Strakonice;
Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 111
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

2) Zhotovitel stavby zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním opatření
v obslužnosti dočasně zrušené zastávky, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného
oznámení na označnících dočasně zrušené zastávky;
3) 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;
4) Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu
bude toto oznámení odstraněno;
5) V případě dřívějšího ukončení uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změně termínů prováděných
prací oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravcům ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s.
3) Budou dodrženy podmínky stanoviska ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ze dne 4.11.2022
Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. provozuje v dotčeném území následující linky
380730 Strakonice-Blatná
380731 Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice
380735 Strakonice-Chráštovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná
Zastávky se změnou obslužnosti:

Strakonice,Zvolenská – obsluha zastávky přesunuta na zastávku Strakonice,Sídliště
Podmínky:
1) Autobusy linek 380730 a 380731 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy
zast. Strakonice, Radomyšlská I – ul. Radomyšlská – sil. I/22 – sil. III/13911 – ul. Blatenská ul. M. Alše – zast. Strakonice, Sídliště – ul. Blatenská – sil. III/13911 a zpět po stejné trase.
2) Autobusy linky 380735 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy sil. II/173 –
ul. Radomyšlská – sil. I/22 – sil. III/13911 – ul. Blatenská – ul. M. Alše – zast. Strakonice,
Sídliště – ul. Blatenská – sil. III/13911 – sil. I/22 – ul. Radomyšlská.
3) Žadatel zabezpečí na zastávkách se změnou obslužnosti vylepení informací
pro cestující o zrušení a změně obsluhy zastávek.
4) Nejméně tři pracovní dny před začátkem, koncem a při jakékoliv změně, která má
vliv na dopravní obslužnost, informovat kontaktní osobu dopravce z důvodu předání
informací řidičům zajišťujícím VLD.
5) V případě, že je vydáno, žádáme o zaslání souhlasu oddělení silniční dopravy odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje se změnou
obslužnosti dotčeného území.
6) Vyjádření společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. nenahrazuje vyjádření ostatních
dopravců, kteří v dotčeném území provozují linky pravidelné autobusové dopravy.
4) Dle stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 2.11.2022 se uzavírka dotkne linek 385001
Strakonice, žel.st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov, 385002 Strakonice, Modlešovice
– Strakonice, žel.st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov a linky 385005 Strakonice,
Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice, Raisova - Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý
Dražejov.
Linky MHD Strakonice 385001, 385002 a 385005:
Po dobu uzavírky budou dotčené spoje těchto linek vedeny po stanovené objížďce Husova ulice – Mírová
ulice – Katovická ulice (ulice za stávajícím Kauflandem) – nový obchvat (sil. I/22) – kruhový objezd
u Sídliště – Sídliště a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.
Po dobu uzavírky budou spoje obsluhující zastávku Strakonice, Jiřího z Poděbrad vedeny po objížďce
ulice Krále Jiřího z Poděbrad – Plánkova – Husova ulice – Mírová ulice – Katovická ulice (ulice
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za stávajícím Kauflandem) – nový obchvat (sil. I/22) – kruhový objezd u Sídliště – Sídliště a dále
dle platného jízdního řádu obousměrně.
Po dobu uzavírky budou u uvedených linek MHD dočasně zrušeny zastávky Strakonice, Máchova ul.,
Strakonice, Zvolenská a Strakonice, Jiřího z Poděbrad. Zastávka Strakonice, Jiřího z Poděbrad bude
přesunuta do Plánkovy ulice. Přesunutí zastávky zajistí zhotovitel.
Po dobu přesunutí zastávky do Plánkovy ulice požaduje ČSAD STTRANS zajistit dostatečný prostor
pro zastávku a umístění dopravní značky zákaz zastavení po obou stranách.
Aktualizace: Zastávky MHD Strakonice, Máchova ul. a Strakonice, Jiřího z Poděbrad jsou
již v provozu. Provizorní zastávka MHD v ulici Plánkova je na základě obnoveného provozu
v ulici Máchova zrušena. (pozn. Bučoková)

5) Podmínky rozhodnutí pod č.j. MUST/028021/2022/OD/bre ze dne 12.7.2022 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:
Dne 14.11.2022 podala společnost ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055
žádost o prodloužení termínu povolení úplné uzavírky místní komunikace v ulici Zvolenská a Máchova
ve Strakonicích, ul. Zvolenská v úseku od kruhového objezdu po křižovatku ulic Zvolenská a Máchova,
ul. Máchova v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenskou po sportovní halu, vydaného zdejším silničním
správním úřadem pod č.j. MUST/028021/2022/OD/bre ze dne 12.7.2022. Důvodem prodloužení termínu
jsou vícepráce. Protože žadatel dostatečně zdůvodnil příčiny prodloužení termínu, silniční správní úřad
posoudil žádost jako opodstatněnou a rozhodl o prodloužení lhůty předmětného povolení. V průběhu
řízení nebyly zjištěny žádné závažné okolnosti, které by prodloužení lhůty bránily. Proto bylo rozhodnuto
tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení 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: 0
Počet listů příloh: 0

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
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MěÚ Strakonice – majetkový odbor
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-45720-10/ČJ-2022-020706)
Ostatní:
vlastní
Na vědomí:
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
Technické služby s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice
ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, 386 01 Strakonice
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Hálkova 781/9, 370 04 České Budějovice 3
Krajský úřad JčK, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 České Budějovice (p. Šedivý)
Městská policie Strakonice, Komenského 328, 386 01 Strakonice
Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, Krále Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice
Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, 387 01 Volyně
Daniela Kotrčová, Zvolenská 1495, 386 01 Strakonice
PROGA Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
Vladimír Soukup, Zvolenská 989, 386 01 Strakonice
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, Máchova 174, 386 48 Strakonice
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice,
Zvolenská 934, Strakonice 386 01
STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice
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