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ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ  UZAVÍRKY A OBJÍŽĎKY 

Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 
30.09.2013 podala společnost 

Železniční projekčně-stavební kancelář s.r.o., IČ: 643 58 615, Alej Svobody 29, 323 00 
Plzeň, kterou na základě plné moci zastupuje spol. 

FLOP – dopravní značení, s.r.o., IČ: 252 29 761, Sulkov 666, 386 01 330 21 Líně 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu majetkového správce silnice 
č. II/174, která bude úplně uzavřena a silnice č. III/02017, po které bude vedena objízdná trasa 
– Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice ze dne 30.09.2013, č.j. SÚS JčK 
16158/2013; souhlasu majetkového správce silnice č. I/20, po které bude vedena část objízdné 
trasy – Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice ze dne 02.10.2013, č.j. 
8125/32200/13/KŘ; po projednání s dalšími obcemi, jejichž zastavěného územní se dotkne 
uzavírka a objížďka – souhlas Obce Lnáře ze dne 30.09.2013, č.j. 910/VIII/276/2013/M a 
souhlas Obce Tchořovice ze dne 30.09.2013 - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích 
a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v souladu s příslušnými ustanoveními části druhé zákona č. 500/2004 Sb. v 
platném znění (dále jen „správní řád“)   

p o v o l u j e    ž a d a t e l i 

úplnou uzavírku silnice č. II/174 
v místě železničního přejezdu u železniční stanice Lnáře.  

    
Železniční projekčně-stavební 
kancelář s.r.o. 
Alej Svobody 29                
323 00 Plzeň    
na základě plné moci zastoupena spol. 

FLOP – dopravní značení, s.r.o. 
Sulkov 666 
330 21 Líně 
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Uzavřený úsek je taktéž zakreslen v dopravně inženýrském opatření, které je přílohou tohoto 
rozhodnutí. 
 
Objížďka se v obou směrech stanovuje po trase: 
Lnáře – silnice č. I/20 – Tchořovice – silnice č. III/02017 – křižovatka silnic č. II/174 a 
III/02017 u Nového rybníka.   
 
V uzavřeném úseku se nenachází autobusové zastávky, ani zde nejsou vedeny trasy autobusů 
pravidelné linkové dopravy. 
 
Termín uzavírky a objížďky:   

08.10.2013 od 7,00 hod. – 11.10.2013 do 16,00 hod. 
 
 Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky: 
1. Uzavírka bude řádně označena ve smyslu § 37 odst. 2 vyhlášky MDS ČR č. 30/2001 Sb., 

v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 30/2001 Sb.“). 
Umístění dopravních značek a zařízení bude provedeno v souladu se stanovením 
přechodné úpravy provozu, vydaným MěÚ Blatná, odborem dopravy, ze dne 02.10.2013, 
č.j. MUBL 10451/2013 a schváleným dopravně inženýrským opatřením.  
O stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/20 je nutné požádat Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor dopravy a SH.  

2. Před provedením uzavírky sil. II/174 budou mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského 
kraje, závodem Strakonice a žadatelem protokolárně předány objízdné trasy a bude 
zdokumentován jejich stav. Po dokončení stavebních prací budou žadatelem opraveny 
případné škody na objízdných trasách a objízdné trasy budou protokolárně předány zpět. 

3. Po ukončení uzavírky musí být odstraněno dopravní zařízení, příslušné dopravní značky a 
další označení uzavírky a objížďky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. 

4. MěÚ Blatná, odbor dopravy a Služby dopravní policie Strakonice si vyhrazují právo na 
doplnění, či změnu podmínek tohoto rozhodnutí a dopravního značení z důvodu zajištění 
podmínek bezpečného a plynulého provozu na pozemních komunikacích. 

 
Osoba zodpovědná za řádné zabezpečení a označení uzavírky a objížďky:   
Ing. Petr Dvořáček (společnost Železniční projekčně-stavební kancelář s.r.o.), tel. 
602 488 520.  
 
Důvodem uzavírky je oprava železničního přejezdu u žel. stanice Lnáře, v místě křížení 
silnice II/174 s železniční tratí Blatná – Nepomuk (km 6,698). 
 
Upozornění: 
Za nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí může silniční správní 
úřad uložit podle § 42a (v případě fyzické osoby) nebo podle § 42b (v případě právnické 
osoby) pokutu až do výše 500 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Žadatel podal na MěÚ Blatná, odbor dopravy dne 30.09.2013 žádost o povolení úplné 
uzavírky silnice č. II/174, v rozsahu uvedeném ve výroku. S ohledem na skutečnost, že 
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žadatel doložil žádost všemi potřebnými doklady a splnil všechny podmínky stanovené 
zákonem o pozemních komunikacích, bylo jeho žádosti v plném rozsahu vyhověno, jak je 
uvedeno ve výroku. Ve smyslu § 68 odst. 4 správního řádu, správní orgán od dalšího 
odůvodnění upouští.    
 

 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do l5 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a § 82 
správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru 
dopravy MěÚ Blatná. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá, podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích, odkladný účinek. 
 
 
 

Ing. Jan Valášek 
vedoucí odboru dopravy                

 
 

Příloha: DIO 
 
 
Obdrží: 
účastníci 
Železniční projekčně-stavební kancelář s.r.o., Alej Svobody 29, 323 00 Plzeň, na základě plné 

moc zastoupen spol.  FLOP – dopravní značení, s.r.o., Sulkov 666, 330 21 Líně (datovou 
schránkou) 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice (datovou schránkou) 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice (datovou schránkou) 
Obec Lnáře (datovou schránkou) 
Obec Tchořovice (datovou schránkou) 
 
dotčené orgány 
Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, SDP Strakonice + obv.odd.Blatná (datovou 
schránkou) 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství (datovou schránkou) 
 
na vědomí 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (datovou schránkou) 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (datovou schránkou) 
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