
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení silničního hospodářství 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Rozhodnutí 
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný 
silniční správní úřad podle § 40 odst. 3) písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. 
 
 
 

p o v o l u j e 

 
žadateli: 

M - SILNICE a.s., oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9, IČO 42196868, 

z důvodu provedení opravy konstrukce vozovky silnice I/24 (recyklace na místě za studena) 

úplnou uzavírku silnice I/24 v obcích Suchdol nad Lužnicí a Tušť 

I. etapa: uzavírka úseku délky 300 m od železničního přejezdu až po vjezd č. 2 do areálu Eaton 
Elektrotechnika s.r.o. na dobu od 1.4. 2020 do 14.5. 2020, 

II. etapa:  uzavírka navazujícího úseku délky 500 m až za odbočku na Rapšach na dobu od 15.5. 2020   
do 16.6. 2020, 

III. etapa: uzavírka navazujícího úseku délky 660 m až na konec obce Tušť na dobu od 17.6. 2020                 
do 31.7. 2020. 

 
 
VEDENÍ OBJÍŽĎKY: 

Ve směru Třeboň – Halámky: 

Pro vozidla do 18 t, vozidla integrovaného záchranného systému a autobusy veřejné linkové dopravy: 
Objízdná trasa během I. etapy uzavírky bude vyznačena jednosměrně po silnici III/1502 od křižovatky 
se silnicí I/24 v Suchdole nad Lužnicí ke křižovatce s místní komunikací a dále po této místní komunikaci 
mezi Velkou a Malou pískovnou až ke křižovatce se silnicí III/1508 a dále po této silnici zpět na silnici 
I/24 v Tušti. 

Objízdná trasa při II. etapě uzavírky bude vyznačena jednosměrně po silnici III/1502 od křižovatky se 
silnicí I/24 v Suchdole nad Lužnicí ke křižovatce s místní komunikací a dále po této místní komunikaci 
mezi Velkou a Malou pískovnou až ke křižovatce se silnicí III/1508 v Tušti a dále po silnici III/1508 do 
Rapšachu a odtud po silnici III/1509 zpět na silnici I/24 v Halámkách. 

   
Naše č. j.: KUJCK 45606/2020  
Sp. zn.: ODSH 30561/2020/paha SO  
   
Vyřizuje: Ing. Pavel Havlík  
Telefon: 386 720 375  
E-mail: havlik@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 27. 3. 2020  
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Objízdná trasa při III. etapě uzavírky bude vyznačena jednosměrně po silnici III/1508 od křižovatky se 
silnicí I/24 v Tušti ke křižovatce se silnicí III/1509 v Rapšachu a dále po silnici III/1509 zpět na silnici 
I/24 v Halámkách. 
 

Objížďka pro vozidla nad 18 t: 
Po dobu uzavření hraničních přechodů Halámky – Neunagelberg a Nová Bystřice – Grametten nebude 
objízdná trasa vyznačena. V případě otevření těchto hraničních přechodů bude objízdná trasa vyznačena 
obousměrně po silnici I/34 od křižovatky se silnicí I/24 v Třeboni do Jindřichova Hradce a odtud po 
silnici II/128 přes obce Horní Pěna a Číměř do Nové Bystřice a dále na hraniční přechod Nová Bystřice – 
Grametten. Od tohoto hraničního přechodu bude objížďka vedena na území Rakouska po silnicích B 5 
do obce Heidenreichstein a odtud po silnici B 30 přes Langegg ke křižovatce se silnicí B 2 u Schremsu               
a dále po silnici B 2 na hraniční přechod Halámky – Neunagelberg a odtud po silnici I/24 ke křižovatce 
se silnicemi II/103 a III/1509 v obci Halámky. 

 

Ve směru Halámky – Třeboň: 
Po dobu uzavření hraničních přechodů Halámky – Neunagelberg a Nová Bystřice – Grametten bude 
objízdná trasa pro všechna vozidla bez omezení tonáže vyznačena jednosměrně po silnici II/103 od 
křižovatky se silnicí I/24 v Halámkách ke křižovatce se silnicí III/1505 ve Dvorech nad Lužnicí a dále po 
silnici III/1505 zpět na silnici I/24 v Suchdole nad Lužnicí.  
V případě otevření uvedených hraničních přechodů bude objízdná trasa po silnici II/103 od křižovatky se 
silnicí I/24 v Halámkách ke křižovatce se silnicí III/1505 ve Dvorech nad Lužnicí a dále po silnici 
III/1505 zpět na silnici I/24 v Suchdole nad Lužnicí vyznačena pouze pro vozidla do 3,5 t, s výjimkou 
vozidel spol. Eaton Elektrotechnika s.r.o., LASSELSBERGER, s.r.o., vozidel integrovaného záchranného 
systému a autobusů veřejné linkové dopravy; ostatní vozidla budou využívat výše uvedenou 
obousměrně vyznačenou objízdnou trasu přes Rakousko a hraniční přechod Nová Bystřice – Grametten. 
 
ZRUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK: 
Po dobu I. a II. etapy uzavírky budou zrušeny autobusové zastávky Suchdol nad Lužnicí, Tušť, u váhy; 
Suchdol nad Lužnicí, Tušť, New York; Suchdol nad Lužnicí, Tušť. Po dobu III. etapy uzavírky bude zrušena 
autobusová zastávka Suchdol nad Lužnicí, Tušť. 
 
 
Podmínky rozhodnutí: 
1/ Silnice I/24 může být uzavřena pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. Žadatel je povinen využít 

všechny možnosti ke zkrácení stanoveného termínu ukončení uzavírky. 
2/ Po celou dobu uzavírky bude žadatel zajišťovat bezpečnost silničního provozu tak, že uzavírka i objížďka 

budou označeny příslušnými dopravními značkami v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., dle 
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. tř. vydaného zdejším úřadem dne 27.3. 2020 pod                
č.j. KUJCK 42696/2020 a dle stanovení přechodné úpravy provozu na ostatních komunikacích, které vydal 
MěÚ Třeboň, odbor dopravy pod č.j. METR 4751/2020-PeVa ze dne 25.3. 2020 a MěÚ Jindřichův Hradec, 
odbor dopravy pod č.j. DOP/16119/20/AN ze dne 23.3. 2020. 

3/ Silnice může být uzavřena až po provedení stanoveného dopravního značení. Žadatel zodpovídá za řádný 
stav a údržbu dopravního značení po celou dobu uzavírky. 

4/ Žadatel ve spolupráci s ČSAD Jindřichův Hradec a.s. a StiBus s.r.o. zajistí informovanost cestující 
veřejnosti o dočasném zrušení autobusových zastávek. Cestující budou v dostatečném předstihu min.                   
5 dnů o této změně informováni písemným oznámením na označníku dotčené zastávky. Na oznámení 
bude uvedena doba, po kterou nebude zastávka obsluhována, důvod, pro který není obsluhována, kontakt 
na osobu, která oznámení vylepila, a podpis této osoby. Po skončení uzavírky bude tato informace 
neprodleně odstraněna. V případě dřívějšího ukončení uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změně termínu 
prováděných prací oznámí žadatel tuto skutečnost dotčeným dopravcům. 

5/ Před zahájením uzavírky a objížďky žadatel provede se SÚS Jihočeského kraje a s městem Suchdol nad 
Lužnicí protokolární předání silnic II. a III. tř., resp. místní komunikace na objízdných trasách, jehož 
součástí bude zdokumentování stavu dotčených komunikací. Po skončení uzavírky žadatel předá 
protokolárně dotčené silnice a místní komunikaci zpět SÚS JčK, resp. městu Suchdol nad Lužnicí, a to 
nejpozději následující pracovní den po skončení uzavírky a objížďky. Případné škody na dotčených silnicích 
II. a III. tř. a na místní komunikaci budou po skončení objížďky žadatelem bezodkladně odstraněny nebo 
uhrazeny. 
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6/ Žadatel bude ve spolupráci se SÚS JčK a s městem Suchdol nad Lužnicí provádět pravidelné kontroly stavu 
objízdných tras. V případě výskytu prašnosti na objízdných trasách učiní bezodkladně opatření ke snížení 
prašnosti (kropením). 

7/ Po skončení uzavírky žadatel zajistí odstranění veškerého přechodného dopravního značení.  
8/ Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního správního úřadu, vyžádá-

li si to veřejný zájem. 
 
Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá žadatel. 

Zodpovědná osoba žadatele: Luděk Zemen, tel. 725 796 272. 
 
Výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání: 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje toto rozhodnutí (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
M - SILNICE a.s., oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 
 
 
 

Odůvodnění 
Zdejší úřad rozhodl o povolení úplné uzavírky za podmínek shora uvedených na základě projednání žádosti                   
o uzavírku s účastníky řízení a na základě stanovení přechodné úpravy provozu, která byla vydána příslušnými 
správními orgány po předchozím vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec.   

Další účastníci řízení (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod J. Hradec, Jarošovská 1126/2, 377 29 Jindřichův Hradec 
Správa železnic, s.o., OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 32600 Plzeň  –  správa tratí Č. Budějovice 
Město Suchdol nad Lužnicí, náměstí T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 
Město Nová Bystřice, 378 33 Nová Bystřice 
Obec Halámky, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 
Obec Dvory nad Lužnicí, 378 08 Dvory nad Lužnicí 
Obec Rapšach, 378 07 Suchdol nad Lužnicí 
Obec Horní Pěna, 387 31 Horní Pěna 
Obec Číměř, 378 32 Číměř 
 
 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání k Ministerstvu dopravy, a to podáním učiněným                
u zdejšího správního orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání proti tomuto 
rozhodnutí nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Klása 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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Obdrží (do DS): 
 
Účastníci řízení: 
M - SILNICE a.s., oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod J. Hradec, Jarošovská 1126/2, 377 29 Jindřichův Hradec 
Správa železnic, s.o., OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 32600 Plzeň  –  správa tratí Č. Budějovice 
Město Suchdol nad Lužnicí, náměstí T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 
Město Nová Bystřice, 378 33 Nová Bystřice 
Obec Halámky, 378 06 Suchdol nad Lužnicí 
Obec Dvory nad Lužnicí, 378 08 Dvory nad Lužnicí 
Obec Rapšach, 378 07 Suchdol nad Lužnicí 
Obec Horní Pěna, 387 31 Horní Pěna 
Obec Číměř, 378 32 Číměř 
 
Dotčené orgány státní správy a orgán zdravotní služby: 
Policie ČR, KŘ policie JčK, dopravní inspektorát Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II., 377 46 Jindřichův Hradec 
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy, Klášterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec 
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a SH, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 Č. Budějovice 
Hasičský záchranný sbor JčK, Pražská 52b, 370 04 Č. Budějovice – územní odbor Jindřichův Hradec 
Zdravotnická záchranná služba JčK – oblast Jindřichův Hradec 
KÚ JčK, odbor dopravy a SH, odd. silniční dopravy (dopravní úřad) 
 
Ostatní: 
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc 
ČSAD Jindřichův Hradec a.s., U Nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec 
StiBus s.r.o., Školní 661, 374 01 Trhové Sviny 
Eaton Elektrotechnika s.r.o., Komárovská 2406/57, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
FLOSMAN a.s., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor 
Signistav s.r.o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice 
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