Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství
Čj.:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon :
Fax :
E-mail:

MUPt/17345/2017/02/KSD/Heč
Radek Hečko
+420 388 607 505
+420 388 313 567
rhecko@mupt.cz

Richard Fiala
Stavební a zemní práce
Nebahovská 1201
383 01 Prachatice
V Prachaticích dne 2. června 2017

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Prachatice odbor komunálních služeb a dopravy jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací ve smyslu § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon č.
13/1997 Sb.) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhovuje žádosti pana
Richarda Fialy, stavební a zemní práce, IČ: 144 93 098, Nebahovská 1201, 383 01
Prachatice, ze dne 29.05.2017 a po projednání dne 01.06.2017 s městem Prachatice,
finančním odborem, jako vlastníkem veřejně přístupné účelové komunikace, která má být
uzavřena, a podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb.

povoluje
částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu v délkách cca 60,0 m, veřejně přístupné
účelové komunikace, v ulici Zlatá stezka v Prachaticích, v úseku od domu č.p. 245 k domu
č.p. 1324, v termínu od 09.06. 2017 do 09.07.2017.
Důvodem úplné uzavírky výše uvedené veřejně přístupné účelové komunikace je provádění
rekonstrukce vodovodu.
Vedení provozu – popis objížďky:
Objížďka není stanovena. Provoz bude veden jedním volným jízdním pruhem.
Bude umožněno otáčení autobusu osobní linkové dopravy na obratišti u ZŠ Zlatá stezka.
Uzavírka bude provedena za dodržení těchto podmínek:
1.
Uzavírka bude označena dopravními značkami a dopravními zařízeními podle
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,
stanovené naším odborem dne 01.06.2017 pod Č.j.: MUPt/17045/2017/03/KSD/Heč. Použití
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a umístění dopravních značek a dopravních zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Osazení
dopravních značek a dopravních zařízení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích musí provádět odborná firma.
2.
V uzavřeném úseku veřejně přístupné účelové komunikace bude umožněn přístup
k sousedním nemovitostem.
3.
Žadatel odpovídá za řádný stav dopravních značek a dopravních zařízení. Při
jakémkoliv jejich poškození je povinen závady neprodleně odstranit, aby nebyla narušena
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4.
Po skončení doby trvání uzavírky budou odstraněny dopravní značky a dopravní
zařízení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dopravní značení bude
uvedeno do původního stavu.
5.
Žadatel je povinen respektovat případné doplňující pokyny povolujícího silničního
správního úřadu, pokud budou z veřejného zájmu nutné.
6.
Za veškeré škody, vzniklé uživatelům komunikace z titulu nesplnění podmínek tohoto
rozhodnutí odpovídá žadatel, tj. Richard Fiala, IČ: 144 93 098, Nebahovská 1201, 383 01
Prachatice.
7.
Za plnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá za žadatele pan Richard Fiala, telefon
602 824 676.
Odůvodnění:
Povolení se vydává na základě žádosti pana Richarda Fialy, stavební a zemní práce, IČ: 144
93 098, Nebahovská 1201, 383 01 Prachatice, ze dne 29.05.2017, doložené potřebnými
doklady.
Před vydáním povolení byl, ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., vydán souhlas
města Prachatice, zastoupeného Ing. Václavem Jandou, vedoucím finančního odboru ze dne
01.06.2017, jako vlastníka veřejně přístupné účelové komunikace, která má být uzavřena.
Vzhledem k tomu, že v tomto případě byly splněny zákonné podmínky pro povolení shora
uvedené úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje České
Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, do 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání je nutno podat prostřednictvím Městského úřadu Prachatice, odboru komunálních
služeb a dopravy, který rozhodnutí vydal.
Případné odvolání je nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4)
zákona č. 13/1997 Sb.
Otisk úředního razítka

Radek Hečko
referent odboru
komunálních služeb a dopravy
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Rozdělovník
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
Richard Fiala, Nebahovská 1201, 383 01 Prachatice
město Prachatice, zastoupené Ing. Václavem Jandou, vedoucím finančního odboru
Na vědomí:
Technické služby s.r.o., Krumlovská 749, 383 01 Prachatice
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, oblastní středisko Prachatice, Slunečná 932
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, Slunečná 932
Městská policie, Velké náměstí 11, 383 01 Prachatice – zasláno e-mailem
Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, Zdeněk Rubeš
Listy Prachaticka, Vodňanská ul., 383 01 Prachatice – zasláno e-mailem
Městský úřad Prachatice, Jana Hulešová, DiS (pro mediální radu) - zasláno e-mailem
ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s., Nebahovská 956, 383 01 Prachatice

www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627
Stránka 3 z 3

