Městský úřad Milevsko
Odbor regionálního rozvoje
nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko
tel.: 382 504 111, IDDS: 8kabvcx, e-mail: epodatelna@milevsko-mesto.cz
Č. j.: MM 39924/2022
S. z.: SZ MM 37466/2022 ORR/MK
Oprávněná úřední osoba: Ing. Michal Kovařík
 382 504 240, e-mail: michal.kovarik@milevsko-mesto.cz

Milevsko, dne 07.06.2022

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“), přezkoumal žádost o povolení uzavírky silnice II/121, kterou dne
26.05.2022 podala společnost
Reno Šumava stavby s.r.o., IČO: 28138236, Pražská čp. 326, 384 22 Vlachovo Březí
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu vlastníka komunikace - podle § 24
zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
úplnou uzavírku silnice II/121 v místě mostu ev. č. 121-013 u Osletína dle situace v příloze tohoto
rozhodnutí pro
odstranění havarijního stavu mostu ev. č. 121-013 u Osletína
(dále jen „uzavírka“)
Termín uzavírky: 13.06.2022 – 11.11.2022
Objížďka:
Objízdné trasy jsou rozděleny pro místní dopravu a tranzit dle situace, kterou vypracovala společnost
Linio Plan, s. r. o., Sochorova čp. 23, 616 00 Brno pod č. zakázky L-21-014-000, a která je součástí
přílohy tohoto rozhodnutí.
Opatření v pravidelné autobusové dopravě:
Budou dodrženy podmínky vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Jihočeského kraje, Odd. silniční dopravy, ze dne 25.05.2022, vydaného pod č. j.: KUJCK 64451/2022,
s. z.: ODSH 61621/2022/ivha SO a podmínky vyjádření společnosti ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a. s., ze dne 02.05.2022. Obě předmětná vyjádření jsou součástí přílohy tohoto rozhodnutí.
Vedení nadměrné přepravy:
Není zde vedena.
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel dodrží podmínky stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,
vydaného pod č. j.: MM 39894/2022, s. z.: SZ MM 37466/2022 ORR/MK dne 07.06.2022.
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2. Žadatel dodrží podmínky stanoviska DI PČR Písek, vydaného pod č. j.: KRPC-60268-2/ČJ-2022020506-I, ze dne 09.05.2022.
3. Za provádění a plnění podmínek rozhodnutí zodpovídá pan Ing. Ivo Grabmüller, tel.: 602 108 685.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:
Reno Šumava stavby s.r.o.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 26.05.2022 žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/121 v místě mostu ev. č. 121-013
u Osletína dle situace v příloze tohoto rozhodnutí pro potřeby odstranění havarijního stavu mostu
ev. č. 121-013.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil, a po projednání podle § 24
odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolil uzavírku
pozemní komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu je:
Jihočeský kraj
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Dnem oznámení rozhodnutí je den doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou. Nebylo-li možné
adresátovi písemnost doručit přímo do vlastních rukou a byla proto ve smyslu ustanovení § 23 odst.
1 správního řádu uložena, potom se za datum doručení považuje den vyzvednutí uložené písemnosti,
byla-li tato vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, potom se podle § 24
odst. 1 správního řádu písemnost považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Ing. Michal Kovařík
referent odboru regionálního rozvoje

Příloha: Situace a DIO, vyjádření ODSH KÚ Jčk, vyjádření ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Reno Šumava stavby s.r.o., IDDS: zrx3tp2
ostatní účastníci (dodejky)
2. Jihočeský kraj, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
dotčené orgány státní správy
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI PČR Písek, IDDS: eb8ai73
4. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odd. sil. dopravy, IDDS: kdib3rr
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na vědomí
5. Policie ČR OOP Milevsko, IDDS: eb8ai73
6. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
7. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
8. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IDDS: b7cdmj9
9. Obec Zhoř, IDDS: 6ihjdwr
10. Obec Chyšky, IDDS: nvfbywh

