KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství

*KUCBX00WGQOO*
KUCBX00WGQOO

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Naše č. j.:

KUJCK 76863/2020

Sp. zn.:

ODSH 53266/2020/karvankova SO

Vyřizuje:
E-mail:

Ing. Michala Karvánková
386 720 530
karvankovam@kraj-jihocesky.cz

Datum:

19. 06. 2020

Telefon:

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., po předchozím souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice a Policie ČR, KŘP
JčK, ÚO DI Strakonice, rozhodl takto:

povoluje
žadateli – právnické osobě:
EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 72 328
zastoupené na základě plné moci právnickou osobou
Signistav s.r.o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice, IČO: 260 72 700

úplnou uzavírku silnice I/20 v místech železničních přejezdů
č. P 1348 (v Blatné), P 1360 (u Němčic) a P 1364 (u Sedlice), okr. Strakonice
Termín: 06. 07. 2020 – 21. 07. 2020
Důvod: doplnění závor na přejezdech P1248, P 1360, P 1364
Vedení dopravy:
Objízdná trasa A – tranzit pro vozidla nad 3,5t jedoucí do Plzně a opačně:
je vedena od křižovatky silnic I/20 x I/4 – směr na Strakonice, ve Strakonicích na křižovatce silnic I/4 x I/22
u čerpací stanice Robin Oil odbočit vpravo na silnici I/22, dále po silnici I/22 až do města Horažďovice,
v Horažďovicích na křižovatce silnic I/22 x II/188 odbočit vpravo na silnici II/188, po silnici II/188 až ke
křižovatce silnic II/188 x I/20, kde vozidla odbočí vlevo a napojí tak na stávající trasu, opačný směr bude veden
shodným způsobem.
Objízdná trasa B pro všechna vozidla:
je vedena od křižovatky silnice I/20 x MK Vrbenská, dále pokračuje po MK Vrbenská, odbočuje vpravo do MK
V Jezárkách, poté odbočuje vpravo do MK Fügnerova, dále odbočuje vlevo na sil. II/173 (ul. Tyršova), poté až
ke křižovatce s MK Sadová, poté odbočuje vpravo do MK Sadová, rovně MK Jana Wericha a Šilhova
a na křižovatce MK Šilhova se sil. II/175 odbočuje vpravo na sil. II/175 a poté pokračuje rovně přes kruhový
objezd na sil. II/173, poté rovně až na křižovatku sil. II/173 x I/20, kde se napojí na objízdnou trasu D.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
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Objízdná trasa C pro všechna vozidla mimo vozidel nad 3,5t – tranzit, směr Sedlice - Blatná:
je vedena od křižovatky silnice I/20 x III/1213, dále po silnici III/1213 až do Škvořetic, ve Škvořeticích odbočuje
vlevo na silnici III/1214 a po ní až na křižovatku III/1214 x I/20 a napojí tak na stávající trasu.
Objízdná trasa D pro všechna vozidla mimo vozidel nad 3,5t – tranzit, směr Blatná-Sedlice:
je vedena od křižovatky silnice I/20 x III/1731, dále po silnici III/1731 až do Čekanic, ve Čekanicích odbočuje
vlevo na MK Sedlice, dále po této MK až na křižovatku MK x I/20 a napojí tak na stávající trasu.
Objízdná trasa G pro vozidla do 3,5t, jedoucí do obce Sedlice:
je vedena od křižovatky silnice I/22 x II/173, dále po silnici II/173 před Radomyšl a Rojice až na křižovatku
II/173 x I/20, kde se napojí na silnici I/20 před obcí Sedlice.
Objízdná trasa I pro OA do města Blatná:
je vedena od křižovatky silnice I/22 x III/13911, dále po silnici III/13911 do Třebohostic a poté po silnici III/1399
přes obce Náhošín, Bratronice a Záboří, v obci Záboří odbočuje vpravo a vede po silnici III/1399 přes obce
Lažánky a Blatenka až na křižovatku III/1399 x I/20, kde se napojí na silnici I/20 ve městě Blatná.
Objízdná trasa J pro všechna vozidla:
je vedena z obce Lom po silnici III/1211 až po křižovatku III/1211 x II/175 v obci Myštice, v Myšticích obvykle
odbočuje vlevo na sil. II/175 a dále pokračuje po II/175 do města Blatná.
1. Dočasně zrušené zastávky:
Předotice, Šamonice, rozc. (bez náhrady)
Předotice, Šamonice (bez náhrady)
Drhovle, Dubí Hora,rozc.1.0 (bez náhrady)
Sedlice, obora myslivna (bez náhrady)
Sedlice, Holušice,rozc.2.0 (bez náhrady)
Sedlice, nám. (náhradní zastávka Sedlice, Nádražní)
Sedlice, Němčice (bez náhrady)
Blatná, Hněvkov (bez náhrady)
Termín zrušení zastávek: 6. 7. 2020 - 21. 7. 2020
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky):
- linky 360004 Písek - Sedlice - Blatná
Tato linka bude po dobu uzavírky využívat objízdnou trasu sil. I/20 – sil. I/4 – Kbelnice – sil.
II/139 – Radomyšl – sil. – II/173 – I/20 – Sedlice – sil. III/1213 – sil. III/1214 – sil. I/20 Blatná
a zpět po stejné trase.
2. Dočasně zrušené zastávky:
Blatná, U sladovny
Blatná, Vorlíčkova
Náhradní zastávky: bez náhrady
Termín zrušení zastávek: 6. 7. 2020 - 21. 7. 2020
Dotčené spoje:
- spoje č. 1, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6,10, 14 linky 380770 Blatná - Svéradice
- spoj č. 6 linky 380800 Předmíř - Lnáře - Blatná - Horažďovice
Po dobu uzavírky budou dotčené spoje výše uvedených linek vedeny po stanovené objížďce.
3. Dočasně zrušené zastávky:
Blatná, Hněvkov (bez náhrady)
Sedlice, Němčice (bez náhrady)
Sedlice, nám. (náhradní zastávka Sedlice, Nádražní)
Sedlice, Holušice,rozc.2.0 (bez náhrady)
Sedlice, obora myslivna (bez náhrady)
Drhovle, Dubí Hora,rozc.1.0 (bez náhrady)
Předotice, Šamonice, rozc. (bez náhrady)
Termín zrušení zastávek: 6. 7. 2020 - 21. 7. 2020
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Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky):
- linky 380810 Blatná - Sedlice – Písek
Po dobu uzavírky budou dotčené spoje výše uvedené linky vedeny po stanovené objížďce.
4. Dočasně zrušené zastávky:
Blatná, Hněvkov (bez náhrady)
Sedlice, Němčice (bez náhrady)
Sedlice, nám. (náhradní zastávka Sedlice, Nádražní)
Termín zrušení zastávek: 6. 7. 2020 - 21. 7. 2020
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky):
- linky 380100 Strakonice - Blatná - Březnice - Příbram
- linky 380780 Blatná - Strakonice - Vodňany - České Budějovice
Po dobu uzavírky budou dotčené spoje výše uvedených linek vedeny po stanovené objížďce.
5. Dočasně zrušené zastávky:
Blatná, Hněvkov
Sedlice, Němčice
Náhradní zastávky: bez náhrady
Termín zrušení zastávek: 6. 7. 2020 - 21. 7. 2020
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky):
- linky 380250 Strakonice - Chrášťovice - Radomyšl - Sedlice – Blatná
Tato linka bude po dobu uzavírky využívat objízdnou trasu sil. I/20 – sil. – II/173 - Radomyšl –
sil. II/139 – Kbelnice – I/4 – sil. I/20 a zpět po stejné trase.

Podmínky rozhodnutí:
1. Předmětné úseky silnice I/20 smí být uzavřeny až po provedení stanoveného dopravního značení a pouze
na dobu stanovenou tímto rozhodnutím.
2. Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu v předmětném úseku silnice I/20 a navazujících komunikacích
nižších tříd.
3. 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.
4. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky, jeho řádný stav a údržbu po celou dobu trvání uzavírky
a za veškeré škody vzniklé uživatelům silnice z titulu nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí.
5. Po skončení uzavírky zabezpečí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu.
6. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu
nutné.
7. Za dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím zodpovídá odpovědný pracovník – pan Radim
Adámek, tel. č. 727 257 671.
8. Druh značek a jejich umístění stanovil na základě žádosti Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor
dopravy a SH na silnici I. třídy dne 19. 06. 2020, pod č.j.: KUJCK 76879/2020.
9. Žadatel dodrží podmínky přechodné úpravy provozu stanovené KÚ Plzeňského kraje, ODSH,
MěÚ Písek, MěÚ Horažďovice, MěÚ Strakonice, MěÚ Blatná a MěÚ Nepomuk, na všech
komunikacích, ke kterým jsou tyto úřady příslušné a které bezprostředně souvisejí
s předmětnou uzavírkou.
10. Komunikace může být uzavřena až po provedení stanoveného dopravního značení.
11. V případě dopravních komplikací bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených,
ustrojených a vybavených osob.
12. Pracovní místa budou z obou stran příjezdu v době snížené viditelnosti osvíceny výstražnými světly.
13. Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvíceny výstražnými
světly.
14. Bude dodrženo stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Plzeň, pod č.j. 2602/22-33210/22-OT/St,
ze dne 29. 05. 2020:
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V případě, že dojde při úpravách stávajícího dopravního značení k jeho poškození, je žadatel povinen
neprodleně informovat pracovníka ŘSD ČR, Správu Plzeň (Mgr. Vydru – tel.: 606 411 981) a na své náklady
zajistit opravu poškození dle pokynů ŘSD ČR, Správy Plzeň.
Bude dodrženo stanovisko majetkového správce silnic II. a III. tříd, Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, závodu Strakonice, zn. SÚS Jčk 4441/2020, ze dne 03. 04. 2020:
před provedením uzavírky silnice I/20 budou mezi naší organizací a žadatelem protokolárně předány
objízdné trasy a bude zdokumentován jejich stav. Po dokončení stavebních prací budou žadatelem opraveny
případné škody na objízdných trasách způsobené nařízenou objížďkou a objízdné trasy budou protokolárně
předány zpět.
Zhotovitel stavby zajistí včasnou informovanost cestující veřejnosti o dočasném dopravním opatření
v obslužnosti dočasně zrušených zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení
na označnících dočasně zrušených zastávek (na oznámení bude uvedeno - doba, po kterou nebude zastávka
obsluhována veřejnou linkovou dopravou, nejbližší obsluhovaná zastávka, důvod, proč není zastávka
obsluhována a kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním
opatření).
Dočasné zrušení zastávek bude projednáno s městy Blatná a Sedlice a s obcemi Předotice
a Drhovle.
Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standartního režimu bude toto
oznámení odstraněno.
V případě dřívějšího ukončení úplné uzavírky, prodloužení úplné uzavírky nebo změně termínů prováděných
prací oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravcům ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s. a ČSAD STTRANS a.s.
Toto rozhodnutí nenahrazuje žádná jiná povolení potřebná pro provádění stavby, bezpečnostní ani jiné
předpisy.
Žadatel je povinen v případě rychlejšího provádění stavebních prací ukončit uzavírku bezprostředně
po jejich ukončení.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, obdržel žádost
právnické osoby EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, IČO: 251 72 328, zastoupené na
základě plné moci právnickou osobou Signistav s.r.o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice, IČO: 260 72 700,
o povolení úplné uzavírky silnice I/20 v místech železničních přejezdů č. P 1348 (v Blatné), P 1360 (u Němčic)
a P 1364 (u Sedlice), okr. Strakonice, v termínu 06. 07. 2020 – 21. 07. 2020. Důvodem je doplnění závor
na přejezdech P1248, P 1360, P 1364.
Součástí podkladů pro vydání povolení úplné uzavírky úseků silnice I/20 byl vydán souhlas správce silnice I/20
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy České Budějovice, pod č.j.: 3255/20-32220/Ing.LK ze dne 25. 03. 2020,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Plzeň, pod č.j. 2602/22-33210/22-OT/St, ze dne 29. 05. 2020, Policie ČR
KŘP JčK DI Strakonice pod č.j.: KRPC-38717-1/ČJ-2020-020706 ze dne 02. 04. 2020, Policie ČR, KŘP JčK, ÚO
DI Písek, č. j. KRPC-38690-1/ČJ-2020-020506-I ze dne 11. 04. 2020, vyjádření KÚ JčK odd. silniční dopravy č.j.
KUJCK 53687/2020 ze dne 22. 04. 2020 a souhlasné vyjádření SÚS JčK, závodu Strakonice, p.o., zn. SÚS Jčk
4441/2020, ze dne 23. 03. 2020, vyjádření SÚS Plzeňského kraje, p.o., vyjádření SÚS JčK, p.o., závodu Písek
stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Písek, odboru dopravy, pod č.j.: MUPI/2020/15428/Kv ze dne 28. 04.
2020, stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Horažďovice, odboru dopravy, pod č.j.: MH/05188/2020, ze
dne 02. 06. 2020, stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Strakonice, odboru dopravy, č.j.
MUST/017386/2020/OD/hev, ze dne 22. 04. 2020, stanovení přechodné úpravy MěÚ Blatná, odboru dopravy,
pod č.j.: MUBL 5618/2020 ze dne 21. 04. 2020, stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Nepomuk, odboru
dopravy, pod č.j. DOP/6473/2020-BaM, ze dne 23. 04. 2020 a stanovení přechodné úpravy provozu KÚ
Plzeňského kraje, ODSH, pod č.j. PK-DSH/6317/20, ze dne 18. 06. 2020.
Na základě shora uvedených podkladů vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství jako silniční správní úřad, předmětné rozhodnutí o úplné uzavírce shora uvedeného úseku silnice
I/20.
Na základě shora uvedeného Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako
příslušný silniční správní úřad, vydal předmětné rozhodnutí o úplné uzavírce silnice I/20.
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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
Rozdělovník
Obdrží (do DS):
EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, prostřednictvím: Signistav s.r.o., Na Návsi 3,
373 61 Hrdějovice
- Vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní komunikace po které má být
vedena objížďka + dotčené orgány:
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 74 České Budějovice
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň
• Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11
Strakonice
• Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek
• Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
• Krajský úřad Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
• Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
• Městský úřad Písek, odbor dopravy, Velké nám 114/3, 397 19 Písek
• Městský úřad Blatná, odbor dopravy, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
• Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
• Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk
• Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábř. L. Svobody 1222/2, 110 15 Praha 1
• Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 (Agentura logistiky)
- Policie České Republiky:
• Krajské ředitelství policie JčK, ÚO DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice
• Krajské ředitelství policie JčK, ÚO DI Písek, Na výstavišti 377, 397 01 Písek
• Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, ÚO DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Záchranné složky:
• Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, Strakonice
• Zdravotnická záchranná služba Jč. kraje, Strakonice
- Obce,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na jejíž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka:
Město Strakonice
Město Sedlice
Obec Škvořetice
Město Blatná
Obec Mačkov
Obec Radomyšl
Obec Osek
Obec Přešťovice
Městys Katovice
Obec Střelské Hoštice
Obec Velký Bor
Obec Chanovice
Obec Oselce
Obec Životice
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sp. zn.: ODSH 53266/2020/karvamkova SO

Město Kasejovice
Obec Lnáře
Obec Tchořovice
Obec Myštice
Obec Lom
Obec Třebohostice
Obec Bratronice
Obec Záboří
Obec Lažánky

- Provozovatel veřejné autobusové dopravy:
• ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
• ČSAD STTRANS A.S., U Nádraží 984, 386 13 Strakonice
• Krajský úřad Jihočeského kraje, ODSH – odd. silniční dopravy Petr Šedivý
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