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R O Z H O D N U T Í 
o omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami                          

 a objížďkami v úseku silnice III/14623 
„Modernizace silnice III/14623 před křiž. III/14624 - Ločenice“ 

 
Městský úřad Trhové Sviny, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 
a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací 
s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad a speciální stavební 
úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., § 39, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích a dále na základě písemné žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod 
oblast Čechy západ, závod Č. Budějovice, Planá č.p. 72, 370 01 České Budějovice, IČ: 45274924 
(dále jen „žadatel“), ze dne 07.09.2022 a dále na základě předložených podkladů: 

 schváleného dopravně-inženýrského opatření Policií České republiky KRPC Jihočeského 
kraje – Dopravní inspektorát České Budějovice, pod č.j. KRPC-45-464/Čj-2022-020106 ze 
dne 15.08.2022, 

 souhlasu správce silniční sítě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., závod České 
Budějovice ze dne 15.08.2022, 

 souhlas obce Ločenice s uzavírkou a objízdnou trasou ze dne 17.08.2022, 
 souhlas obce Mokrý Lom s uzavírkou a objízdnou trasou ze dne 15.08.2022, 
 souhlas městyse Besednice s uzavírkou a objízdnou trasou ze dne 15.08.2022, 
 souhlas města Velešín s uzavírkou a objízdnou trasou ze dne 15.08.2022, 
 souhlas obce Netřebice s uzavírkou a objízdnou trasou ze dne 15.08.2022, 
 souhlas obce Římov s uzavírkou a objízdnou trasou ze dne 15.08.2022, 
 vyjádření k obslužnosti zastávek společnosti GW BUS a.s. České Budějovice ze dne 

05.09.2022 pod zn. 182/2022/mp, 
 vyjádření k obslužnosti zastávek společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ze dne 

06.09.2022, 
 souhlas Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, 

oddělení silniční dopravy, ze dne 09.09.2022 pod č.j. KUJCK 110337/2022 s dočasným 
zrušením zastávek,  

v y h o v u j e 
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písemné žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České 
Budějovice, Planá č.p. 72, 370 01 České Budějovice, IČ: 45274924, ve smyslu ustanovení § 24 
zákona č. 13/1997 Sb., a navazujících právních předpisů k zákonu o pozemních komunikacích, 

povoluje  úplnou  uzavírku. 

 
Identifikace uzavírané komunikace:   silnice III/14623 v k.ú. Ločenice a Nesměň u Ločenic 
Uzavřené úseky:   úsek délky cca 3 km mezi křižovatkou se silnicí III/1567 

Ločenice a křižovatkou se silnicí III/14624 – odbočka 
do obce Nesměň 

                    Důvod uzavření:                                                oprava vrchních vrstev vozovky silnice III/14623 
Typ uzavírky:  úplná uzavírka silnice III/14623 
Termín uzavírky:     dle harmonogramu od 26.09.2022 do 14.11.2022 
 

Zodpovědný pracovník pověřený vedením prací:   
EUROVIA CS, a.s. 
Planá č.p. 72 
370 01  České Budějovice 
odpovědná osoba Ing. Vladimír Vácha 
mobil: 731 601 650 
                                                                                             
Vedení objízdné trasy: 
Ve směru na Besednice, Nesměň: 
křiž. silnic III/15526 x III/1567 Ločenice směr Mokrý Lom, Branišovice, křiž. sil. III/15526 x II/155 
směr Římov, Holkov, křiž. sil. II/155 x I/3 Holkov směr Velešín, Kaplice nádraží, křiž.sil. I/3 x II/157 
Rozpoutí, Besednice. 

Ve směru na Ločenice: 
křiž. sil. III/14623 x II/157 Besednice směr Kaplice, křiž. sil. II/157 x I/3 Kaplice nádraží směr Velešín, 
Holkov, křiž. sil. I/3 x II/155 Holkov směr Římov, křiž. sil. II/155 x III/15526 směr Branišovice, Mokrý 
Lom, Ločenice. 
 
Toto povolení je vázáno na dodržení následujících podmínek: 

1. Označený úsek silnice III/14623 bude uzavřen pouze na dobu stanovenou tímto rozhodnutím. 
2. Žadatel zajistí řádné vyznačení uzavírky a objízdné trasy dopravními značkami v souladu 

s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
podle schváleného dopravně-inženýrského opatření. 

3. Uzavírka uvedeného úseku silnice III/14623 a předmětné objízdné trasy bude označena podle 
těchto vydaných stanovení přechodné úpravy provozu:  

- Městský úřad Trhové Sviny, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
č.j. MUTS/23695/22/Or ze dne 15.09.2022, 

- Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MěÚK/24922/2022 
ze dne 07.09.2022, 

- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
oddělení silničního hospodářství, č.j. KUJCK 110623/2022 ze dne 09.09.2022. 

4. Žadatel zodpovídá za řádný stav dopravního značení, jeho obnovu a údržbu po celou dobu 
a v celém průběhu uzavírky. 
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5. Po ukončení úplné uzavírky zajistí žadatel uvedení dopravního značení do původního stavu 
a silnici III/14623 zprůjezdní. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GW BUS a.s., České Budějovice ze dne 
05.09.2022 pod zn: 182/2022/mp: 
V předmětném úseku jsou vedeny linky veřejné osobní přepravy: 
320128  České Budějovice – Římov – Besednice - Ločenice 
320163  Trhové Sviny – Ločenice – Besednice – Velešín 
 Vedení linek v etapě b), sil. III/14624 – Ločenice bude upraveno následovně: 

- Linka 320128 – bude vedena přes Trhové Sviny. Pro všechny spoje bude zrušena 
obsluha zastávek Ločenice,Nesměň,rozc.0.5;  Ločenice,,U cihelny;  Ločenice. Obec 
Nesměň obslouží pouze spoje č. 6,31,18,24,15 

- Linka 320163 – pro spoje č. 2,3,6,9,12,13,24,15 bude zrušena obsluha zastávek 
Ločenice,Nesměň;  Ločenice,Nesměň,rozc.0.5;  Ločenice,,U cihelny; Ločenice. Spoje 
budou ukončeny v zastávce Sv. Jan n. Malší. 

 Z důvodu obsluhy obce Besednice, dodržení režimu práce řidičů a omezení zpoždění vlivem 
jízdy po objízdné trase bude nutné zapracovat náhradní spoje, vzniklé rozdělením 
jednotlivých spojů do JŘ linek 320163 – rozdělení spoje č.13 a 320128 – rozdělení spoje 
č. 26,17,24. 

 Dále budou ovlivněny jízdní řády linek 320169 – zrušeny spoje č. 5,11,2,6 a spoj č. 1 bude 
zrušen v úseku Mokrý Lom – Římov,Krumlovská (nahrazen výlukovým spojem 320163/1), 
a spoj č. 11 linky 320162 zajistí ranní dopravu cestujících do Trhových Svinů za 320163/6. 

 Výše uvedené vyjádření nenahrazuje vyjádření objednatele stavby a ostatních dopravců, 
kteří mají stanovenou trasu linky v předmětném úseku sil. III/14623 a obsluhují předmětné 
zastávky. 

7. Budou dodrženy podmínky souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru dopravy 
a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy ze dne 09.09.2022 pod č.j. KUJCK 
110337/2022: 

1) Dočasně zrušené zastávky: Ločenice; Ločenice,U cihelny; Ločenice,Nesměň,rozc.0.5 
Náhradní zastávky: bez náhrady 
Termín dočasného zrušení zastávek: 26.09.2022 – 14.11.2022 
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky): 
- linky 320128 České Budějovice-Římov-Besednice-Soběnov 

2) Dočasně zrušená zastávka: Ločenice,Nesměň 
Náhradní zastávka: bez náhrady 
Termín dočasného zrušení zastávky: 26.09.2022 – 14.11.2022 
Dotčené spoje:  
- spoj č. 12 linky 320128 České Budějovice-Římov-Besednice-Soběnov 

3) Dočasně zrušené zastávky: Ločenice; Ločenice,U cihelny; Ločenice,Nesměň,rozc.0,5; 
                                                Ločenice,Nesměň 
Náhradní zastávky: bez náhrady 
Termín dočasného zrušení zastávek: 26.09.2022 – 14.11.2022 
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tyto zastávky): 
- linky 320163 Trhové Sviny-Ločenice-Besednice-Velešín 

4) Dočasně zrušené zastávky: Svatý Jan n. Malší; Mokrý Lom; Římov,Branišovice; 
Římov,Třeboňská; Římov,nám.J.Gurreho; Římov,Krumlovská;  
Římov,Dolní Vesce,rozc.0.2; Velešín,Holkov; Velešín,aut.nádr. 
Náhradní zastávky: bez náhrady 
Termín dočasného zrušení zastávek: 26.09.2022 – 14.11.2022 
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Dotčené spoje: spoj č. 5,11,2,6 linky 320169 Ločenice-Římov-Velešín 
5) Dočasně zrušené zastávky: Mokrý Lom; Římov,Branišovice; Římov,Třeboňská; 

Náhradní zastávky: bez náhrady 
Termín dočasného zrušení zastávek: 26.09.2022 – 14.11.2022 
Dotčené spoje: spoj č. 1 linky 320169 Ločenice-Římov-Velešín 

6) Dočasně zrušené zastávky: Besednice; Ločenice,U cihelny;  
                                                Ločenice,Nesměň,rozc.0.5; 
Termín dočasného zrušení zastávek: 26.09.2022 – 14.11.2022 
Dotčené spoje: spoje č. 8,11,16,27 linky 330533 Kaplice-Střítež, Kaplice-nádraží- 
                           Besednice-Velešín 

7) Dočasně zrušená zastávka: Besednice,škola 
Náhradní zastávka: bez náhrady 
Termín dočasného zrušení zastávky: 26.09.2022 – 14.11.2022 
Dotčené spoje: spoje č. 16, 27 linky 330533 Kaplice-Střítež, Kaplice-nádraží- 
                           Besednice-Velešín 

Další podmínky: 
- Informace pro cestující na označnících zrušených zastávek o dočasném dopravním 

opatření v obslužnosti zastávek zajistí na svých provozovaných linkách dopravce 
GW BUS a.s. České Budějovice, na linkách provozovaných dopravcem ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice a.s. toto zajistí zhotovitel stavby, a to minimálně v rozsahu vylepení 
písemného oznámení na označnících dočasně zrušených zastávek. 

- Na tomto oznámení bude uvedeno: doba, po kterou nebude zastávka obsluhována 
veřejnou linkovou dopravou, nejbližší obsluhovaná zastávka, důvod proč není zastávka 
obsluhována a kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti 
o tomto dopravním opatření. 

- Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního 
režimu bude odstraněno oznámení na označnících dočasně zrušených zastávek. 

- V případě dřívějšího ukončení uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změně termínů 
prováděných prací oznámí neprodleně zhotovitel tuto skutečnost dopravcům ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovice a.s. a GW BUS a.s., Č. Budějovice. 

8. Budou dodrženy podmínky společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ze dne 
06.09.2022: 

 Provozovaná linka 330533 - Kaplice-Střítež,Kaplice-nádraží-Besednice-Velešín - zastávky 
se změnou obslužnosti: 

 Besednice – zastávka zrušena pro spoje 8,11,16,27 
 Ločenice,Nesměň,rozc.0.5 – zastávka zrušena pro spoje 8,11,16,27 
 Ločenice,U cihelny – zastávka zrušena pro spoje 8,11,16,27. 

 Spoje 8,11,16,27 výše uvedené linky budou končit v zastávce Ločenice, kde na spoje 
bude navazovat náhradní doprava do Besednice. 

 Žadatel zabezpečí na zastávkách se změnou obslužnosti vylepení informací pro cestující 
o zrušení a změně obsluhy zastávek. 

9. Žadatel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou účastníkům silničního provozu či 
správci komunikace nesplněním výše uvedených podmínek. 

 
 

Upozornění: podle § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997, Sb. o pozemních komunikacích nikdo nemá 
nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 
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Odůvodnění: 

Uzavírka je vydávána na základě žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast 
Čechy západ, závod Č. Budějovice, Planá č.p. 72, 370 01 České Budějovice, IČ: 45274924, dle 
předložených podkladů. Jedná se o opravu vrchních vrstev vozovky silnice III/14623 v úseku 
od křižovatky se silnicí III/14624 ke křižovatce sil. III/14623 x III/1567 v katastrálních územích 
Nesměň u Ločenic a Ločenice. 

Silniční správní úřad projednal podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů návrh úplné uzavírky silnice III/14623. Na základě kladného projednání bylo společnosti 
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Č. Budějovice, Planá č.p. 72, 370 01 
České Budějovice, IČ: 45274924, povoleno úplné uzavření úseku silnice III/14623 za podmínek 
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, které vychází z výše podaných vyjádření  a stanovisek. 
 
Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád odvolání, ve kterém uvede údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho  
oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeský kraj 
v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství  
Městského úřadu Trhové Sviny.  

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., 
v platném znění). Ve smyslu § 85 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů správní 
orgán účinek odvolání vyloučil. 
 
 
 
 

Za správnost: 
Vlasta Oriniaková, DiS. 
oprávněná úřední osoba 
referentka odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
Obdrží (DS): 
Žadatel: 
EUROVIA CS, a.s. 

Ostatní účastníci: 
SÚS Jihočeského kraje p.o., závod České Budějovice  
Obec Ločenice 

Dále obdrží (DS): 
HZS Jihočeského kraje 
ZZS Jihočeského kraje  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, Územní odbor, DI České Budějovice 
GW BUS a.s. 
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 
Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy 
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Jikord s.r.o. 
Obec Svatý Jan nad Malší 
Obec Mokrý Lom 
Obec Římov 
Městys Besednice 
Město Velešín 
Obec Netřebice 
LION, spol. s r.o. 
 
Vypraveno 19.09.2022 
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