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R O Z H O D N U T Í 
 
Městský úřad Tábor, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 zákona 
č.13/1997 Sb., o  pozemních  komunikacích  v  platném znění  (dále jen zákon č.13/1997 
Sb.)  po předchozím souhlasu  DI  Policie ČR KŘ  Tábor  a  po  projednání s dotčenými 
účastníky rozhodl  dle § 24, odst.2 zákona č.13/1997 Sb.na základě žádosti společnosti 
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9, IČ: 26177005 

a   p o v o l u j e 
uzavírku silnice II/135 od km 1,985 do km 8,300, tj. hranice s okresem Písek do křižovatky 
se silnicí III/1354 ve městě Bechyně. Důvodem je oprava povrchu silnice II/135 v uvedeném 
úseku. 
druh uzavírky: úplná – pro veškerý provoz. Nelze povolit průjezd ani vozidlům HZS a ZZS, 
neboť jejich průjezd nelze, narozdíl od autobusů, naplánovat. 
délka uzavřeného úseku: cca 6 315 m délka objížďky: cca 21 km  
 
doba trvání uzavírky:  
 
1.etapa: hranice s okresem Písek – Hvožďany (střed obce): ode dne 25.5.2015 (pondělí) 
od 7:00 hod. do 2.6.2015 (úterý) do 24:00 hod.  
 
2.etapa: Hvožďany (střed obce) – křižovatka se silnicí III/1354 ve městě Bechyně: od 
3.6.2015 (středa) od 7:00 hod. do 12.6.2015 (pátek) do 24:00 hod. 
 
nařízená objížďka:  Obousměrně po silnicích II/105, II/159 a II/122 přes Dražíč, Chrášťany, 
Týn nad Vltavou, Netěchovice a Nuzice. Stavba vždy umožní příjezd HZS, ZZS a po dohodě 
obyvatelům osobními automobily do osady Hemera. Vozidla musí dbát zvýšené opatrnosti a 
přizpůsobit rychlost jízdy, protože na vozovce bude proveden spojovací penetrační nátěr.  
 

vedení pravidelné autobusové dopravy: Úsekem je vedena linka veřejné linkové dopravy 

390 220. Spoje číslo 2,7,8 a 19 projedou v obou etapách stavby uzavřeným úsekem bez 
omezení, tj. do 7:45 hod. Spoj číslo 19 v 15:10 z Bechyně, spoje 15 a 16 v první etapě budou 
zrušeny. Ve druhé etapě budou spoje zkráceny  z Bechyně do Hvožďan.  
1.etapa 25.5. – 2.6. 2015 zrušeny zástavky v celé trase spoje. 
2.etapa 3.6. – 12.6. 2015 zrušeny zastávky: Bechyně, Hvožďany, Plechamr; Bechyně, 
Štenberk; Bechyně, Hvožďany, Hemera.  

 
Dopravní řešení schválil DI Policie ČR KŘ Tábor dne 7.5.2015,čj. KRPC-495-389/ČJ-2015-
020806 a DI Policie ČR KŘ České Budějovice čj. KRPC-433-199/ČJ-2015-020106.  
 
P o d m í n k y   r o z h o d n u t í : 
1. Předmětný úsek silnice smí být uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. 
Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení termínu uzavírky. 



2. Uzavírku zabezpečí žadatel, osadí dopravní značení a zařízení způsobem, který 
odsouhlasil na základě jeho návrhu DI Policie ČR KŘ Tábor a  DI Policie ČR KŘ České 
Budějovice ve smyslu vyhl. č. 30/2000 Sb. Na označení uzavírky bude uvedena též doba 
trvání uzavírky. DI Policie ČR KŘ Tábor a DI Policie ČR KŘ České Budějovice zůstává právo 
kontroly značení a právo stanovení příp. dalších podmínek upřesňujících  a doplňujících toto 
rozhodnutí po celou dobu trvání uzavírky. 
3. Žadatel zodpovídá za dopravní značení uzavírky, jeho řádný stav a údržbu v celém 
průběhu uzavírky.  
4. Po dobu trvání uzavírky zajistí žadatel bezpečný provoz pěších v uzavřeném úseku. 
5. Po skončení uzavírky zajistí žadatel osazení dopravního značení dle původního stavu, při 
stavbách komunikací dle projektové dokumentace. 
6.Ukončení uzavírky oznámí žadatel odboru dopravy Městského úřadu Tábor. 
7. Příslušné Obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí způsobem v místě obvyklým. 
8. Veřejný dopravce oznámí cestující veřejnosti změny ve veřejné dopravě způsobem 
obvyklým. 
9. Budou dodrženy podmínky stanovené při projednání uzavírky. 
10. Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení, ani jiné povolení, je-li ho podle dalších 
předpisů potřeba. 
11. Nikdo nemá nárok na náhradu příp. ztrát , vzniklých v důsledku uzavírky, resp. objížďky 
(odst.1 § 24 zákona č. 13/1997 Sb.). 
12. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle odst. 4 § 24 zákona č. 13/1997 Sb. v platném 
znění odkladný účinek. 
13. Zodpovědný pracovník: Marian Balák, tel: 737 257 581. 
14. Stanovujeme přechodnou úpravu provozu dle TP 66 a odsouhlaseného návrhu. Pro 
silnice na území ORP Týn nad Vltavou je přechodná úprava provozu stanovena Městským 
úřadem Týn nad Vltavou.  

 
O d ů v o d n ě n í 

Rozhodnutí se vydává v souladu s výše citovanými předpisy jako předpoklad opravy povrchu 
silnice II/135 od km 1,985 do km 8,300, tj. hranice s okresem Písek až do křižovatky se 
silnicí III/1354 ve městě Bechyně. 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. O 
případném odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích. Odvolání se podává u  Městského úřadu Tábor, odboru dopravy ( § 68 odst. 5 
zákona č.500/2004 Sb., správního řádu). Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle odst. 4 
§ 24 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění odkladný účinek.  
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 

                                                                                 Mgr. Jan Pávek 
                                                            vedoucí odboru dopravy 

 
 
Účastníci řízení: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9, SÚS Jčk, závod Tábor, 
Města Týn nad Vltavou a Bechyně, Obce Dražíč a Chrášťany, 
 
Dotčené orgány: DI Policie ČR KŘ Tábor, DI Policie ČR KŘ České Budějovice, HZS Tábor, 
ZZS Tábor, HZS Písek, ZZS Písek, HZS České Budějovice, ZZS České Budějovice, Městský 
úřad Týn nad Vltavou – odbor dopravy, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a SH 
– dopravní úřad, 
 
Na vědomí: Nemocnice Tábor a.s.,  Comett plus s.r.o. Tábor, ARRIVA Praha,sro, ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovice, ČSAD Jihotrans a.s. České Budějovice, 


