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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení
přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 26.03.2020 podal
Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy
majetku a investic MÚ Č. Krumlov, IČ 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a po projednání podle § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
úplnou uzavírku místní komunikace z důvodu
Uzavírka lávky Rechle, Český Krumlov - výměna šindelové krytiny
(dále jen "uzavírka") v době od 14.04.2020 do 12.05.2020 v tomto rozsahu:
-

Dotčená komunikace: lávka je určena pouze pro pěší a spojuje místní části Plešivec a
Nové Spolí v Českém Krumlově přes řeku Vltavu

-

Důvod uzavírky: výměna střešní krytiny

-

Trasa pro obchůzku nebude značena, je vedena podél silnice II/160 a za mostem přes
řeku Vltavou do ulice Pod Sv. Duchem

-

Termín uzavírky: od 14.04.2020 nejdéle do 12.05.2020

-

Odpovědná osoba: Karel Jirovec, tel.: 773744243

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel je odpovědný za organizování a zabezpečení akce.
2. Žadatel zajistí osazení dopravního značení a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky.
3. Uzavření lávky bude označeno oboustrannou fyzickou zábranou s cedulí „LÁVKA PO DOBU
PRACÍ UZAVŘENA“.
4. Toto rozhodnutí nenahrazuje právo, či souhlas ke vstupu do pozemků v majetku jiných
vlastníků.
5. Mimo prostor lávky nesmí být skládán žádný stavební materiál ani odstavována stavební
technika.
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6. V případě poškození či znečištění silničního tělesa nebo silničního pozemku způsobené
předmětem uzavírky bude toto poškození či znečištění ihned odstraněno na náklady
žadatele o povolení zvláštního užívání a bude oznámeno vlastníkovi dotčené komunikace a
komunikace budou uvedeny do původního stavu.
7. Žadatel je plně odpovědný za případné znečišťování či poškozování veřejných komunikací a
prostranství v důsledku uzavírky a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek
tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele akce po celou dobu provádění prací
v souvislosti s uzavírkou. V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt,
bude správnímu orgánu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva.
8. Žadatel je povinen zajistit informovanost účastníků provozu o úplné uzavírce. Dopravní
značení bude na komunikaci umístěno minimálně 5 dní před jejím uzavřením.
9. Komunikace bude po ukončení prací uvedena do původního stavu a řádně očištěna.
10. Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího správního úřadu či
Policie ČR, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
11. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a
silničního hospodářství podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku
a investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 26.03.2020 žádost o povolení uzavírky.
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 na základě souhlasu
příslušného orgánu Policie České republiky (č.j.: KRPC-621-90/ČJ-2020-020206 ze dne
7.4.2020) podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Ing. Jan Sládek
vedoucí ODaSH
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle se
nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
1. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
Na vědomí:
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73

