
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný 
podle § 40 odst. 5 písm. c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o zvláštní užívání a 
uzavírku silnice III/1439 podle § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 9.11.2015 podal 

EDIKT a.s., IČ 25172328, Rudolfovská tř. 95/461, 370 01  České Budějovice, 

zastoupený na základě plné moci spol. 

Signistav s.r.o., IČ 26072700, Na Návsi 3, 373 61  Hrdějovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Krajského ředitelství policie Jihočeského 
kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu (KRPC-1512-295/ČJ-2015-020206 ze dne 
2.11.2015) a souhlasu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o.  

p o v o l u j e 

I. zvláštní užívání silnice III/1439 podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích, a § 40 odst. 9 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

a 

II. uzavírku silnice III/1439 podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

pro realizaci stavby: 

rekonstrukce železničního přejezdu na sil. III/1439, Srnín 

v době od 9.11.2015 do 17.11.2015 v tomto rozsahu: 

 dotčená komunikace: sil. III/1439 v úseku železničního přejezdu dle situace 

 provedení zvl. už.: rekonstrukce přejezdu, umístění stavební techniky 

 objízdná trasa: pro vozidla do 7,5 t přes obec Zlatá Koruna, pro vozidla nad 7,5 t přes obec Planá a 
Mříč dle DIO 

 doba trvání: od 9.11.2015 do 17.11.2015 

 odpovědná osoba: Jaroslav Dvořák, tel.: 777712603 
 

Pro zvláštní užívání komunikace se stanoví tyto podmínky: 
1. Žadatel je odpovědný za organizování a zabezpečení akce. 

2. Práce mimo silniční pozemek smí být prováděny pouze na základě povolení či souhlasu obecného 
stavebního úřadu, které toto povolení nenahrazuje. 
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3. Před zahájením prací bude zástupci vlastníka komunikace předán ke schválení technologický postup 

provádění prací a podrobný plán organizace výstavby. 

4. Vozidlům provádějícím zimní údržbu a linkovým autobusům bude umožněn průjezd po objízdné trase 
pro vozidla do 7,5 t. 

5. Před zahájením prací převezmete protokolárně (bude sepsán předávací protokol) od zástupce vlastníka 
komunikace silniční pozemek pro účely stanovené tímto rozhodnutím.  

6. Vedení bude v tělese silnice uloženo v hloubce minimálně 1,2 m pod niveletou vozovky nebo 1,00 m 
pode dnem silničního příkopu či silničního odvodňovacího zařízení. 

7. Při výkopu v krajnicích bude postup stejný jako u vozovky s tím rozdílem, že poslední dvě vrstvy budou 
nahrazeny vrstvou štěrkopísku. 

8. Na zásyp výkopu v silničním příkopu a zelených pásech může být použit vytěžený materiál, pokud bude 
k tomu vhodný, jeho vhodnost posoudí zástupce vlastníka komunikace.  

9. Nesmí dojít k ohrožení silničního provozu, ani ke znečišťování a poškozování komunikace. Případné 
poškození nebo znečištění bude neprodleně odstraněno.  

10. Omezení silničního provozu bude označeno dopravním značením, které předem odsouhlasil příslušný 
orgánu Policie České republiky. Přechodné dopravní značení stanovil zdejší odbor dne 9.11.2015 pod 
shodným číslem jednacím a je přílohou tohoto rozhodnutí. 

11. Dopravní omezení bude označeno dopravními značkami tak, jak je stanoveno. Po ukončení prací bude 
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a obnoveno původní značení.  

12. V případě, že nebude bez předchozí dohody dodržen předepsaný technologický postup, nebo některá jiná 
podmínka stanovená tímto povolením, má zástupce vlastníka komunikace vyhrazeno právo až do 
vyřešení problému zastavit provádění prací v silničních pozemcích. 

13. Toto rozhodnutí nenahrazuje právo, či souhlas ke vstupu do pozemků v majetku jiných vlastníků. 

14. Práce na obnově poškozených silničních pozemků dotčených výkopem smí provádět odborná firma s 
oprávněním k těmto pracím. 

15. Žadatel zajistí pro obslužná vozidla volný přístup k odpadovým nádobám a bezpečný přístup k přilehlým 
nemovitostem.  

16. Před zahájením uvedených prací si opatříte stanoviska o existenci podzemních inženýrských sítí od 
jejich správců. 

17. Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o existenci podzemních 
zařízení v místě překopu a za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Při pracích nesmí dojít k 
poškození veřejné zeleně. Pracoviště překopu bude označeno tabulí s názvem firmy, občana, kteří práce 
vykonávají. 

18. Při ukládání zařízení do silničního tělesa musí být postupováno podle § 36 zákona o pozemních 
komunikacích,. 

19. Před zahrnutím výkopu vyzvěte ke kontrole uložených inženýrských sítí zástupce vlastníka komunikace, 
který provede kontrolu hloubky uložení zařízení. Před zahrnutím výkopu je třeba zaměřit uložené 
zařízení. 

20. Zelené plochy musí být urovnané (kamení vybrané, kvalitní zemina na povrchu) a připravené k osetí. 

21. Konečná úprava a předání budou provedeny do 17.11.2015. K předání a převzetí vyzvěte výše 
uvedeného zástupce vlastníka komunikace. O předání bude sepsán protokol, který bude žadatelem 
do sedmi dnů od ukončení zvl. už. předán zdejšímu správnímu úřadu a přiložen ke spisu. 

22. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního 
hospodářství podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit. 

23. Odborné práce a konečnou úpravu povrchů provede firma s oprávněním k těmto pracím. 

24. Žadatel je plně odpovědný za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací a prostranství 
v důsledku zvláštního užívání a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto 
rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění zvláštního užívání. V 
případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude správnímu orgánu toto písemně 
oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám správní orgán nepřihlíží. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
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EDIKT a.s., Rudolfovská tř. 95/461, 370 01  České Budějovice 
Signistav s.r.o., Na Návsi 3, 373 61  Hrdějovice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, Domoradice 127, 381 01  Český 
Krumlov 

 

Odůvodnění: 

Žadatel v souladu s § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podal dne 9.11.2015 žádost o zvláštní užívání a uzavírku 
komunikace podle § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích. 

Souhlas vlastníka komunikace se zvláštním užívání byl poskytnut a předložen spolu se žádostí o zvláštní 
užívání. Součástí předložené žádosti bylo souhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR. Dotčený 
orgán konstatoval, že k zachování bezpečnosti silničního provozu je nutno osadit přechodné dopravní 
značení. Přechodné dopravní značení stanovil zdejší odbor dne 9.11.2015 pod shodným číslem jednacím a je 
přílohou tohoto rozhodnutí. Podmínky dotčeného orgánu jsou obsaženy ve výroku tohoto rozhodnutí.  

Silniční správní úřad žádost podle § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil a podle § 24 a § 25 zákona o pozemních 
komunikacích, a § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku 
tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou 
předchozí souhlasy vlastníka komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky. Silniční správní 
orgán stanovil v rozhodnutí podmínky, které mají být především nástrojem pro řádnou ochranu silnice v 
rámci jejího zvláštního užívání a uzavírky. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu - Jihočeský 
kraj, podáním u zdejšího úřadu. 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle 
§ 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, pro fyzické osoby nebo správní delikt podle § 42b 
odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, pro právnické a podnikající fyzické osoby s možností 
sankce až do výše 500.000,- Kč. 
 
 
 

Ing. Jan Sládek 
vedoucí ODaSH 

  
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 36 písm. a) 
ve výši 100 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
1. EDIKT a.s., IDDS: p8ncd8g 
2. Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk 
3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
4. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9 
5. Obec Zlatá Koruna, IDDS: 6uzb2aq 
6. Městys Křemže, IDDS: a46bdec 
7. Obec Holubov, IDDS: p7gamqm 
8. Obec Srnín, IDDS: 387axby 
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9. Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp 
10. Obec Homole, IDDS: wq2bstd 
11. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz 
  
Na vědomí: 
12. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, 
IDDS: eb8ai73 
13. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a  silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
  
14. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
15. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn 
16. Rychlá záchranná služba, IDDS: bh97xgy 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 500 
 
Spis.zn.: S-MUCK/59823/2015/ODSH/Sl 
Č.j.: MUCK 60051/2015 
Vyřizuje: Ing. Jan Sládek 
Kontakt: 380 766 509, jan.sladek@mu.ckrumlov.cz 
Český Krumlov, dne 10.11.2015 
 

STANOVENÍ 

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 

 

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen "správní orgán") příslušný 
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu") 

s t a n o v í 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Krajského ředitelství policie 
Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu (dále jen "orgán policie") 
č.j.: KRPC-1512-295/ČJ-2015-020206 ze dne 2.11.2015, přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích z důvodu: 

rekonstrukce železničního přejezdu na sil. III/1439, Srnín 

• dotčená komunikace: sil. III/1439 v úseku železničního přejezdu dle situace 

• provedení zvl. už.: rekonstrukce přejezdu, umístění stavební techniky 

• objízdná trasa: pro vozidla do 7,5 t přes obec Zlatá Koruna, pro vozidla nad 7,5 t přes obec Planá a 
Mříč dle DIO 

• doba trvání: od 9.11.2015 do 17.11.2015 

• odpovědná osoba: Jaroslav Dvořák, tel.: 777712603 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být dle předloženého dopravně inženýrského opatření 

(DIO), ověřeného příslušným orgánem Policie ČR. Ověřené DIO je přílohou tohoto stanovení. 

2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem.  

3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 
Provoz bude řízen stanoveným dopravním značením a za snížené viditelnosti bude místo označeno dle 
§ 45 odst. 3 zákona o silničním provozu výstražným světlem žluté barvy. 

4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po 
ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní 
komunikace. 

6. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci povolení 
zvláštního užívání vydaného pod shodným č.j.: MUCK 60051/2015 ze dne 9.11.2015. Termín provedení 
přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím. Pokud pominou důvody pro umístění 
přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako 
den ukončení zvláštního užívání silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a 
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příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu 
orgánu a orgánu policie. 

7. Osazení dopravního značení zajistí EDIKT a.s., IČ 25172328, Rudolfovská tř. 95/461, 370 01  České 
Budějovice, zastoupený spol. Signistav s.r.o., IČ 26072700, Na Návsi 3, 373 61  Hrdějovice (dále jen 
žadatel).  

8. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního 
značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy 
provozu a dále včasné odstranění je žadatel. 

9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, 
případně stanovené dopravní značení změnit. 

 

Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s povolením zvláštního užívání silnice, je 
nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích. 

Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným 
orgánem policie, a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu 
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti spol. EDIKT a.s., zastoupené spol. 
Signistav s.r.o. 
 
 
 

Ing. Jan Sládek 
vedoucí ODaSH 

 
 

  
 
 
Příloha: 
Situace dopravního značení. 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
1. EDIKT a.s., IDDS: p8ncd8g 
2. Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk 
3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
4. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9 
5. Obec Zlatá Koruna, IDDS: 6uzb2aq 
6. Městys Křemže, IDDS: a46bdec 
7. Obec Holubov, IDDS: p7gamqm 
8. Obec Srnín, IDDS: 387axby 
9. Obec Vrábče, IDDS: sjpbipp 
10. Obec Homole, IDDS: wq2bstd 
11. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz 
  
Na vědomí: 
12. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát, 
IDDS: eb8ai73 
13. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a  silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
  
14. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 
15. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn 
16. Rychlá záchranná služba, IDDS: bh97xgy 
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