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Vyjádření k uzavírce - dopravní obslužnost
Krajský úřad Jihočeský kraj – odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dopravní úřad podle § 34 odst. 1
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas dle § 39 odst. 1
písm. g) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích s dočasným
navrženým řešením dopravní obslužnosti po dobu akce – rekonstrukce mostu ev. č. 121-013 Osletín takto:
Plánovaný termín 13.6.2022 . 11.11.2022 (dle předložené žádosti, přesný termín bude stanoven
rozhodnutím o povolení uzavírky).
Dotčené zastávky:
Zhoř,Osletín,rozc. 0.7 – dočasně zrušena bez náhrady
Zhoř, Blehov, Jednota rozc. – obsluha zastávky dočasně zrušena – náhradní zastávka Zhoř,rozc. 1.1.
Zhoř,rozc.1.1 – dočasně zrušena a přesunuta na náhradní (mobilní) zastávku dle přílohy žádosti (vyjádření
dopravce)
Opatřením bude dotčena obslužnost zastávek na lince 360856 Milevsko – Chyšky – Ratiboř – Hněvanice,
dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Další podmínky:
- žadatel o vyjádření zajistí písemný souhlas dotčené obce s řešením dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou,
- umístění náhradní zastávky je podmíněno vyjádřením Policie ČR – DI,
- v místě náhradní zastávky bude instalován mobilní označník zastávky,
- s opatřením v obslužnosti dotčených zastávek po dobu trvání uzavírky bude včas, nejméně 5 pracovních
dnů před začátkem, informován dotčený dopravce,
- v rozhodnutí o povolení uzavírky bude uvedeno, kdo zajistí včasnou informovanost cestující veřejnosti o
dočasném opatření v obslužnosti zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení,
na oznámení bude uvedeno – doba, po kterou nebude zastávka obsluhována, informace o náhradní
zastávce, důvod neobsluhování zastávky, kontakt, podpis a popř. razítko osoby, která oznámení vylepila,
- po skončení akce a uvedení veřejné linkové dopravy do standartního režimu bude oznámení neprodleně
odstraněno,
- v případě dřívějšího ukončení uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změně termínu prováděných prací,
oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravci,
- vyjádření dopravního úřadu k uvedené uzavírce bude zapracováno dle § 39 odst. 4 písm. e) vyhlášky
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, do rozhodnutí o povolení uzavírky.
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