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V AČR
Pačejov-nádraží 199
341 01 Horažďovice

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY A OBJÍŽĎKY
Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“) a na základě veřejnoprávních smluv mezi Městem Blatná
a obcemi Bratronice, Čečelovice a Záboří ve věci výkonu silničního správního úřadu,
přezkoumal žádost o povolení uzavírky komunikací, kterou dne 31.08.2020 podal
AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR, IČ: 433 16 476, Pačejov – nádraží 199, 341 01
Horažďovice
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání, stanoviska Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Strakonice, ze dne č.j. KRPC-78827-3/ČJ-2020020706; souhlasu majetkového správce silnic č. III/1399, III/1731 a III/1733, Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje ze dne 10.08.2020 č.j. SÚS JčK 10396/2020, souhlasu vlastníků
místních komunikací, Obce Bratronice ze dne 01.06.2020, Obce Záboří ze dne 11.06.2020,
Obce Čečelovice ze dne 23.06.2020, Obce Mečichov ze dne 29.02.2020 a po projednání
s dalšími obcemi, jejichž zastavěného území se dotkne objížďka (Obec Doubravice, Město
Blatná, Obec Kadov, Obec Mačkov, Obec Lažany, Obec Lažánky) – podle § 24 zákona o
pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004
Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)
povoluje žadateli

úplnou uzavírku silnic a místních komunikací v následujícím rozsahu
-

silnice č. III/1733 v k.ú. Čečelovice (od začátku obce Čečelovice po křižovatku s místní
komunikací směr Katovsko);
místní komunikace Čečelovice – Katovsko – Záboří;
silnice č. III/1733 v obci Záboří (od křižovatky s místní komunikací směru Katovsko po
křižovatku se silnicí III/1399);
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silnice č. III/1399 v obci Záboří (od křižovatky se silnicí III/1733 po křižovatku s
místní komunikací ve směru Čekanice);
místní komunikace Záboří – Bratronice;
silnice č. III/1399 v obci Bratronice (od křižovatky s místní komunikací směr
Jindřichovice po křižovatku s místní komunikací směr Katovsko);
místní komunikace Bratronice – Katovsko – Mečichov;
silnice č. III/1731 v obci Mečichov (od křižovatky s místní komunikací směr Katovsko
po křižovatku s místní komunikací ve směru Čečelovice);
místní komunikace Mečichov – Čečelovice.

-

Rozsah uzavírky je zřejmý též z předloženého dopravně inženýrského opatření (toto
rozhodnutí se vztahuje na RZ 11/14).
Objížďky se stanovují po následujících trasách:
1.) Směr křižovatka u Nahošína – Blatná – Záboří: sil. III/1731 – Doubravice – Lažany
– Čekanice – Mačkov – Blatná – místní komunikace (ul. Jiráskova) – sil. III/1399 –
Blatenka – Lažánky – Záboří.
2.) Směr Blatná – Horažďovice: Blatná – Blatenka (III/1399) – Lažánky – Mračov
(místní komunikace) – Vrbno (III/02019) – Kadov (II/174) a dále po stávajícím
směrovém značení do Horažďovic.
3.) Směr Blatná – Čečelovice: Blatná – Blatenka (III/1399) – Lažánky – Mračov (místní
komunikace) – Vrbno (III/02019) – Kadov (II/174) – Lnářský Málkov (místní
komunikace) – Čečelovice.
V opačném směru bude objížďka vedena ve směru Čečelovice (místní komunikace) –
Lnářský Málkov (II/174) – Kadov a dále po stávajícím směrovém značení do Blatné.
Termín uzavírky a objížďky:

28.09.2020 od 08,40 do 15,00 hod.

V uzavřených úsecích nejsou v době závodu vedeny trasy autobusů pravidelné linkové
dopravy.
Důvodem uzavírky komunikací je zvláštní užívání při konání rychlostí zkoušky „11/14
Čečelovice – Čečelovice“ v rámci závodu 41. INVELT Rally Pačejov 2020.
Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky:
1. Uzavírka bude řádně označena. Umístění a provedení dopravního značení musí odpovídat
vyhlášce č. 294/2015 Sb. v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích. Umístění dopravních značek a zařízení bude provedeno v
souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaným
odborem dopravy MěÚ Blatná č.j. MUBL 13272/2020 ze dne 11.09.2020, stanovením
přechodné úpravy provozu, které bude vydáno odborem dopravy MěÚ Strakonice a
schváleným dopravně inženýrským opatřením (DIO).
2. Dopravní značení bude provedeno dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích) a TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích), bude rozmístěno před zahájením závodu odbornou firmou a s ohledem na
stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ – v obci
nejméně 10 m, mimo obec min. 30 m). Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí
odpovídat požadavkům TP 65.
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3. V místech, kde vyúsťují na trasu rychlostní zkoušky místní, účelové a jiné komunikace,
sjezdy a výjezdy, je nutné zajistit uzávěru – buď pomocí dopravního značení (B 1, Z 2)
nebo pořadatelsky. Je nutné zajistit, aby na uzavřenou trasu nevyjelo žádné vozidlo od
jednotlivých nemovitostí. Dále je nutné zajistit, aby nedocházelo k porušování zákazových
dopravních značek ze strany VIP hostů.
4. Pořadatel (žadatel) vhodným způsobem zajistí předání informací jednotlivým obcím
a obyvatelům závodem dotčených obcí o konání tohoto závodu a o rozsahu přijatých
opatření.
5. Rally bude uspořádána v souladu s bezpečnostním manuálem 2017 pro pořadatele rally,
vydaným Autoklubem České republiky (http://www.rally-safety.com). Současně je nutné
při konání závodu v plném rozsahu dodržet bezpečnostní plány jednotlivých zkoušek
s cílem zajištění maximální bezpečnosti diváků a dalších účastníků akce.
6. Po ukončení uzavírky musí být dopravní značení a zařízení vyznačující uzavírku
a objížďky odstraněno.
Osoba zodpovědná za řádné zabezpečení a označení uzavírky a objížďky:
Ing. Pavel Štípek, tel. 720 037 750.
Odůvodnění:
Žadatel podal na MěÚ Blatná, odbor dopravy dne 31.08.2020 žádost o povolení úplné
uzavírky komunikací, v rozsahu uvedeném ve výroku. Žadatel doložil žádost kladným
stanoviskem příslušného orgánu Policie ČR, souhlasem vlastníků/správců dotčených
komunikací a souhlasem obcí, na jejichž zastavěném území bude provedena uzavírka. Odbor
dopravy projednal žádost následně též s obcemi, jejichž zastavěného území se dotkne
objížďka, či po jejichž místní komunikaci bude vedena část objízdné trasy.
Protože nejdelší část uzavírky při konání rychlostní zkoušky 11/14 se nachází v územním
obvodu, ve kterém je silničním správním úřadem MěÚ Blatná, odbor dopravy, je MěÚ Blatná
v souladu s ustanovením § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích příslušným
k povolení uzavírky též v případě silnice č. III/1731 a místní komunikace v k.ú. a obci
Mečichov.
S ohledem na skutečnost, že na základě výše uvedeného byly splněny všechny podmínky
stanovené zákonem o pozemních komunikacích pro povolení uzavírky pozemních
komunikací, rozhodl odbor dopravy MěÚ Blatná tak, jak je uvedeno ve výroku, za použití
uvedených právních předpisů.
Upozornění:
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako
přestupek fyzické osoby podle § 42a nebo právnické osoby podle § 42b zákona o pozemních
komunikacích, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do l5 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a § 82
správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru
dopravy MěÚ Blatná.
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy

Příloha:

DIO

Obdrží:
účastníci:
AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR, Pačejov – nádraží 199, 341 01 Horažďovice,
doručovací adresa Pačejov 205, 341 01 Horažďovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice (datovou schránkou)
Město Blatná, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
Obec Záboří (datovou schránkou)
Obec Bratronice (datovou schránkou)
Obec Čečelovice (datovou schránkou)
Obec Lažánky (datovou schránkou)
Obec Kadov (datovou schránkou)
Obec Mečichov (datovou schránkou)
Obec Mačkov (datovou schránkou)
Obec Lažany (datovou schránkou)
Obec Doubravice (datovou schránkou)
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice + obv.oddělení Blatná (datovou
schránkou)
na vědomí:
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (datovou schránkou)
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (datovou schránkou)
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy (datovou schránkou)
Policejní prezidium České Republiky, Ředitelství služby dopravní policie (datovou
schránkou)
Městská policie Blatná

