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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, na
základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu od Městského úřadu Třeboň, odboru
dopravy, souhlasu majetkového správce silnice III. třídy č. 1502, to je Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje, závodu Jindř. Hradec, Jarošovská 1126/II, J. Hradec, ze dne 26.03.2018,
projednání s městem Suchdol nad Lužnicí dne 15.05.2018 jako vlastníkem místních komunikací,
které mají být uzavírkou dotčeny a jako obcí, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka
a po posouzení žádosti o uzavírku silnice III. třídy č. 1502 v úseku od křižovatky s místní komunikací
U Čechalů (u Tušťských pískoven) až k říčce Dračici v městě Suchdol nad Lužnicí, místní části Klikov,
rozhodl podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, takto:
Na základě žádosti Tělovýchovné jednoty Blesk Klikov z.s. se sídlem ve Františkově č. 16, IČ
60818409, o uzavírku shora uvedené silnice, ze dne 05.04.2018 z důvodu pro pořádání cyklistického
závodu, dne 24.05.2018 v době od 9:30 hod. do 14:30 hod. v kat. území Tušť a Klikov,
povoluje
žadateli úplnou uzavírku silnice III. třídy č. 1502 v úseku od křižovatky s místní komunikací U
Čechalů (u Tušťských pískoven) až k říčce Dračici v městě Suchdol nad Lužnicí, místní části Klikov,
za těchto podmínek:
1) Doba trvání uzavírky: od 9:30 hodin dne 24.05. 2018 do 14:30 hod. dne 24.05.2018.
2) Druh uzavírky: úplná; uzavírka uvedeného úseku silnice III/1502 bude provedena v úseku od
Čechalů (u Tušťských pískoven) až k říčce Dračici v městě Suchdol nad Lužnicí, místní části
Klikov.
3) Délka uzavírky: 0,800 km;
4) Délka objížďky: není stanovena
5) Uzavírkou předmětného úseku silnice III/1502 nebude dotčen provoz linek veřejné osobní
dopravy ČSAD Jindřichův Hradec a.s., Jindřichův Hradec. Průjezd vozidel VLD bude
realizován dle platného jízdního řádu linky 340360 ( tři spoje).
6) V případě naléhavé potřeby bude umožněn okamžitý vjezd a průjezd vozidlům Zdravotní služby a
Hasičského záchranného sboru.
7) Průjezd ostatních vozidel bude umožněn pořadatelem dle časových možností průběhu závodu.
8) Uzavírka uvedeného úseků silnice III/1502 bude označena podle stanovení přechodné úpravy
provozu od Městského úřadu Třeboň, odboru dopravy, vydaného dne 30.04.2018 pod č. j. METR
5498/2018 PeVa.
9) Označení uzavírky uvedené silnice a její odstranění bude zabezpečeno žadatelem na jeho náklad.
10) Ihned po skončení uzavírky uvedeného úseku silnice bude žadatelem odstraněno dopravní
značení sloužící uzavírce.
11) Za organizování, řádný průběh a plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá pracovník žadatele
Vladimír Kocanda , tel. č. 725816513.
12) Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997
Sb. v platném znění.

V průběhu správního řízení v dané věci bylo zjištěno, že účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm.
a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), je společnost
Tělovýchovná jednota Blesk Klikov z.s., Františkov č. 16, 37806 Suchdol nad Lužnicí, IČ 60818409.
Odůvodnění:
Po posouzení žádosti Tělovýchovné jednoty Blesk Klikov z.s. se sídlem ve Františkově č. 16, IČ
60818409, o uzavírku shora uvedeného úseku silnice ze dne 05.04.2018 a jejím projednání podle §
24 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, s městem Suchdol nad Lužnicí dne
02.05.2017, jako vlastníkem místních komunikací, které jsou uzavírkou dotčeny a jako obcí, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka, souhlasu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
závodu Jindř. Hradec, Jarošovská 1126/II, J. Hradec ze dne 26.03.2018, jako majetkového správce
silnice III. třídy č. 1502, která má být uzavřena, a vydaného stanovení přechodné úpravy provozu od
Městského úřadu Třeboň, odboru dopravy, vydaného dne 30.04.2018 pod č. j. METR 5498/2018
PeVa, byla k provedení cyklistického závodu na silnici III/1502 v kat. území Tušť a Klikov, v délce
0,800 km na silnici III/1502 v úseku od křižovatky s místní komunikací U Čechalů (u Tušťských
pískoven) až k říčce Dračici v městě Suchdol nad Lužnicí, místní části Klikov, tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, České Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím
zdejšího odboru dopravy.
Odvolání se dle § 82 odst. 2 správního řádu, podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (viz níže uvedení účastníci řízení) dostal
jeden stejnopis.
Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto
účastníka.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb. v
platném znění.

Otisk úředního razítka
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí odboru dopravy

Doručí se:
a) účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
- Tělovýchovná jednota Blesk Klikov z.s., Františkov č. 16, 37806 Suchdol nad Lužnicí
b) účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
- SÚS Jihočeského kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, 377 29 J. Hradec
- Město Suchdol nad Lužnicí, nám. T.G. Masaryka 9, 37806 Suchdol nad Lužnicí
Dále obdrží:
- HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 378 04 České Budějovice 3
- Územní středisko záchranné služby České Budějovice, Riegrova 14, Třeboň
- ČSAD Jindřichův Hradec spol.s r.o., U Nádraží 694/II, J.Hradec
Na vědomí:
- Policie ČR, KŘP Jč. kraj , Dopravní inspektorát, 377 46 Jindřichův Hradec č. j. KRPC 351051/ČJ- 2018-020306 ze dne 21.03.2018

