ODBOR DOPRAVY
tel: +420 384 342 159 fax: +420 384 723 505
email: vaclav.peroutka@mesto-trebon.cz
Spis zn.: METR S 3386/2022 OD
Ze dne: 29.08.2022
Naše čj.: METR 14051/2022 PeVa
Vyřizuje: ing. Peroutka
Datum: 05.09.2022

ROZHODNUTÍ
Úplná uzavírka
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, na
základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu od Městského úřadu Třeboň, odboru dopravy,
souhlasu majetkového správce silnice 11/148, to je Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu
Jindř. Hradec, Jarošovská 1126/11, J. Hradec, ze dne 02.08.2022, projednání s obcí Novosedly nad
Nežárkou dne 09.08.2022 jako obcí, na jejímž zastavěném a katastrálním území má být povolena
uzavírka a objízdná trasa, telefonicky městem Lomnice nad Lužnicí dne 29.08.2022 a obcí Lužnice dne
29.08.2022 a dále městem Třeboň dne 12.08.2022 jako městy a obcí na jejichž kat. území má být
povolena objízdná trasa a po posouzení žádosti o uzavírku silnice II. třídy č. 148, pro provádění
stavebních prací pro pokládku živičného krytu mezi obcí Novosedly nad Nežárkou, místní části Kolence
a silnicí II/148 před obcí Klec, rozhodl podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění, takto:
Na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Jih, obl.
Tábor, areál Smyslov, P.O.BOX 38, 39002 Tábor, IČ. 48035599, o úplnou uzavírku shora uvedené
silnice, ze dne 29.08.2022 z důvodu opravy- pokládky živičného krytu silnice II/148 mezi obcí Novosedly
nad Nežárkou, místní části Kolence a silnicí II/148 před rybníkem Klec v k.ú. Klec a k.ú. Kolence
povoluje
žadateli úplnou uzavírku silnice II. třídy č. 148 pro provádění stavebních prací pro pokládku živičného
krytu mezi obcí Novosedly nad Nežárkou, místní části Kolence a silnicí II/148 před rybníkem Klec za
obcí Klec v rámci akce „Modernizace silnice II/148, SO 102 a SO 103 km 15,720-17,550“ za těchto
podmínek:
1) Doba trvání uzavírky:
- od 11.09.2022 do 21.09.2022 (Od pravotočivé zatáčky před rybníkem Klec až po začátek
obce Kolence /IZ4b/).
2) Druh uzavírky:
úplná: uzavírka uvedeného úseku silnice II/148 bude provedena dle odsouhlaseného dopravně
inženýrského opatření ze dne 29.08.2022 č.j. METR 14044/2022 PeVa.
3) Délka uzavírky: 1,830 km;
4) Délka objížďky: 26,000 km;
5) Objížďková trasa byla stanovena takto: od 11.09.2022 do 21.09.2022.
Pro osobní dopravu a autobusový provoz - obousměrně:
Z obce Klec přes křižovatku silnice II/148 na účelovou komunikaci do obce Lužnice. Z obce Lužnice na
silnici I/24 a následně po silnici I/24 do města Třeboň. Z města Třeboň po silnici I/34 přes Starou Hlínu
do obce Mláka. Z obce Mláka přes obec Novosedly nad Nežárkou do obce Kolence. Totéž platí v
opačném směru.
Pro nákladní dopravu - obousměrně:
Z obce Klec do města Lomnice nad Lužnicí, následně po silnici I/24 do města Třeboň a odtud po silnici
I/34 přes Starou Hlínu do obce Mláka. Z obce Mláka přes obec Novosedly nad Nežárkou do obce
Kolence Totéž platí v opačném směru.
+ Dotčeny budou spoje linky 340315 a 340325.
Objízdné trasy budou vedeny po silnících I., II.,III. třídy a místních komunikacích.

+ Pro linky 340315 a 340325 bude v uvedeném termínu zrušena bez náhrady zastávka Novosedly nad
Nežárkou, Žabice. Autobusová zastávka Klec bude přemístěna za křižovatku silnice II/148 na veřejně
přístupnou účelovou komunikaci směr Lužnice. Uzavírkou předmětného úseku silnice II/148 bude
dotčen provoz linek veřejné osobní dopravy ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., linka č. 340315 a
340325. Po dobu realizace akce „Modernizace silnice II/148,“, dojde k rozvázání návaznosti na vlakové
spoje v železniční zastávce Lomnice n. Luž.
6) Označník náhradní autobusové zastávky osadí na účelové komunikaci za křižovatkou se
silnicí II/148 zhotovitel stavby před zahájením prací.
7) Žadatel o uzavírku zajistí informovanost cestující veřejnosti o dočasném opatření v dopravní
obslužnosti zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení. Oznámení bude
vyvěšeno v každé dotčené zastávce.
Na oznámení bude uvedeno:
- doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou - popř. náhradní
zastávka, či jiné řešení dopravní obslužnosti
- důvod, proč není zastávka obsluhována
- kontakt na osobu, která oznámení vylepila
- podpis (razítko) osoby, která oznámení vylepila
V případě dřívějšího ukončení uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změně termínu prováděných
prací, oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dotčeným dopravcům.
Po skončení akce a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu bude oznámení
neprodleně odstraněno a stav bude nahlášen dopravci.
8) V případě naléhavé potřeby bude umožněn okamžitý vjezd a průjezd vozidlům Zdravotní
služby Hasičského záchranného sboru a dále osobám bydlícím v dotčeném prostoru dle
možností.
9) Uzavírka uvedeného úseku silnice II/148 a objízdná trasa bude označena podle stanovení
přechodné úpravy provozu od Městského úřadu Třeboň, odboru dopravy, vydaného dne 29.08.2022
pod č.j. METR 14044/2022-PeVa a stanovení přechodné úpravy provozu od KÚ Jč. kraje, ODSH,
České Budějovice ze dne 10.08.2022 pod č.j. KUJCK 99235/2022.
10) Označení úplné uzavírky uvedené silnice a její odstranění bude zabezpečeno žadatelem na jeho
náklad.
11) Bude projednán způsob přemístění nádob na odpadky („popelnic") v úseku uzavírky uvedené silnice
od jednotlivých budov v době odvozu odpadků na místo odvozu a zpět, které bude dohodnuto s
příslušnou firmou zajišťující likvidaci komunálního odpadu. Toto zajistí žadatel o uzavírku.
12) Žadatel o uzavírku projedná v předstihu před uzavírkou uvedeného úseku silnice s vedoucími
provozoven způsob zásobování provozoven po dobu uzavřeného úseku silnice.
13) Ihned po skončení uzavírky uvedeného úseku silnice bude žadatelem odstraněno dopravní značení
sloužící uzavírce.
14) Při předání staveniště bude zajištěna fotodokumentace stavebního stavu všech místních
komunikací navazujících na uzavírku silnice II/148 a dalších dotčených silnic I., II a III. třídy a
místních komunikací, po nichž je vedena objízdná trasa.
15) Za organizování, řádný průběh a plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá pracovník žadatele
p. Michael Wiedermann, tel. č. 724742679.
V průběhu správního řízení v dané věci bylo zjištěno, že účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm.
a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), je SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Jih, obl. Tábor, areál Smyslov, P.O.BOX 38, 39002
Tábor, IČ 48035599, (doručovací adresa Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice).
Odůvodnění:
Na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Jih, obl.
Tábor, areál Smyslov, P.O.BOX 38, 39002 Tábor, IČ. 48035599, o úplnou uzavírku shora uvedeného
úseku silnice II/148 ze dne 29.08.2022 a jejím projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona č.
13/1997 Sb., v platném znění s projednání s obcí Novosedly nad Nežárkou dne 09.08.2022 jako obcí,
na jejímž zastavěném a katastrálním území má být povolena uzavírka a objízdná trasa, telefonicky s
městem Lomnice nad Lužnicí dne 29.08.2022 a obcí Lužnice dne 29.08. 2022 a dále městem Třeboň
dne 12.08.2022 jako městy a obcí na jejichž kat. území má být povolena objízdná trasa a po posouzení
žádosti o uzavírku silnice II. třídy č.148 ; dále souhlasu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu
Jindř. Hradec, Jarošovská 1126/II, J. Hradec ze dne 02.08.2022, jako majetkového správce silnice II.
třídy č. 148, která má být uzavřena a vydaného stanovení přechodné úpravy provozu od Městského
úřadu Třeboň, odboru dopravy, ze dne 29.08.2022 METR 14044/2022-PeVa a stanovení přechodné
úpravy provozu od KÚ Jč. kraje, ODSH, České Budějovice ze dne 10.08.2022 pod č.j. KUJCK

99235/2022, byla pro provádění stavebních prací pro opravu a pokládku živičného krytu mezi obcí
Novosedly nad Nežárkou, místní část Kolence na silnici II/148 povolena uzavírka uvedené silnice tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím
zdejšího odboru dopravy.
Odvolání se dle § 82 odst. 2 správního řádu, podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal jeden
stejnopis.
Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto
účastníka.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb. v
platném znění.
Otisk úředního razítka
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí odboru dopravy
Doručí se:
a) účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Jih, obl. Tábor, areál Smyslov,
P.O.BOX 38, 39002 Tábor, (doručovací adresa Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice).
b) účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

SÚS Jihočeského kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, 377 29 J.Hradec
Obec Klec, Klec 75, 37901 Třeboň
Obec Lužnice, Lužnice č. 132, 37901 Třeboň
Obec Novosedly nad Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou 182, 37901 Třeboň
Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5.května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s, Hálkova 781/9, 37904 České Budějovice
Dále obdrží:
- HZS Jihočeského kraje, U Knihovny 1176/II, Jindřichův Hradec
- Územní středisko záchranné služby České Budějovice, Riegrova 14, Třeboň
- KÚ Jč. kraje, ODSH, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - Bc. I. Havlíková. Ing. P. Havlík
(email)
Na vědomí:
Policie ČR, KŘP Jč. kraj, Dopravní inspektorát, 377 46 Jindřichův Hradec ze dne 09.08.2022 č.j.
KRPC 111524-1/ČJ-2022-020306

