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identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
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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, po předchozím projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou                          
České Budějovice, dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích 
 

p o v o l u j e 
 

žadateli: 
COLAS CZ a.s., oblast Jih, region Jižní Čechy, Planá 85, 370 01 České Budějovice, IČ 26177005, 

 

za účelem provedení opravy povrchu silnice I/23 
 
 

částečnou uzavírku silnice I/23  
 
 

v úseku Jilem – Studená ve staničení km 46,908 – 47,612, a to po pracovních úsecích délky                         
max. 400 m a po polovinách vozovky s řízením provozu pověřenými pracovníky (mimo pracovní dobu žadatele 
bude umožněn provoz v obou jízdních pruzích) 
 

na dobu: 21.5. – 7.6. 2020. 
 
 

 
Podmínky rozhodnutí: 

1/ Daný úsek silnice I/23 bude částečně uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. 
2/ Po celou dobu uzavírky bude žadatel zajišťovat bezpečnost silničního provozu tak, že uzavírka bude 

označena příslušnými dopravními značkami dle stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 
vydaného zdejším úřadem pod č.j. KUJCK 59217/2020 ze dne 12.5. 2020 a dle stanovení přechodné 
úpravy provozu na vedlejších komunikacích, které vydal odbor dopravy MěÚ Jindřichův Hradec pod                   
č.j. DOP/21064/20/KJ ze dne 5.5.2020 a odbor dopravy MěÚ Dačice pod č.j. DACI/10201/20/ODO ze dne 
12.5. 2020.  

3/ Žadatel zajistí, aby byl po celou dobu uzavírky zajištěn přístup k sousedním nemovitostem. O případném 
omezení provozu na výjezdu z areálu ČSPHM na silnici I/23 na nezbytně nutnou dobu pro provedení 
stavebních prací bude žadatel prokazatelným způsobem v dostatečném časovém předstihu informovat 
majitele (provozovatele) ČSPHM. 

   
Naše č. j.: KUJCK 59757/2020  
Sp. zn.: ODSH 56885/2020/paha SO  
   
Vyřizuje: Ing. Pavel Havlík  
Telefon: 386 720 375  
E-mail: havlik@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 14. 5. 2020  
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4/ Silnice může být uzavřena až po provedení stanoveného dopravního značení. Žadatel zodpovídá za jeho 
řádný stav a údržbu po celou dobu uzavírky. Po skončení uzavírky bude dopravní značení uvedeno do 
původního stavu. 

5/ 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: Jaroslav Havlíček, tel. 733 780 383. 

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.): 
COLAS CZ a.s., oblast Jih, region Jižní Čechy, Planá 85, 370 01 České Budějovice 
 
 

Odůvodnění 

Silniční správní úřad rozhodl o povolení částečné uzavírky za podmínek výše uvedených na základě projednání 
žádosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou České Budějovice, a na základě stanovení přechodné úpravy 
provozu na dotřených komunikacích, která vydal zdejší úřad a dále MěÚ Jindřichův Hradec a MěÚ Dačice po 
předchozím písemném vyjádření Policie ČR, DI Jindřichův Hradec. 

 
Ostatní účastníci (§ 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 
Obec Studená, nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená 
Obec Jilem, 378 53 Strmilov 
 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů od jeho oznámení podat odvolání                       
k Ministerstvu dopravy, a to prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství v Č. Budějovicích. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mária Čejková 
vedoucí oddělení silničního hospodářství 

 
 
 

Obdrží (do DS): 

Účastníci řízení: 
COLAS CZ a.s., oblast Jih, region Jižní Čechy, Planá 85, 370 01 České Budějovice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice 
Obec Studená, nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená 
Obec Jilem, 378 53 Strmilov 
 
Dotčené orgány: 
Policie ČR, KŘ policie JčK, dopravní inspektorát J. Hradec, Nádražní 567/II., 377 46 Jindřichův Hradec 
MěÚ Jindřichův Hradec, odbor dopravy 
MěÚ Dačice, odbor dopravy 
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