
Městský úřad Blatná  
odbor dopravy                          
třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná 
tel. 383 416 220                     fax: 383 416 220            
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše značka                                            Vyřizuje/Telefon, fax                   V Blatné dne                                                    
MUBL 6954-2/2015         Valášek / 383 416 220    28.07.2015 

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. c) 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 a Záboří ve věci výkonu silničního správního úřadu, ve správním řízení 
přezkoumal žádost o povolení uzavírky komunikací, kterou dne 15.07.2015 podal           

AUTOMOTOKLUB PAČEJOV, IČ: 433 16 476, Pačejov 205, 341 01 Horažďovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání a souhlasu majetkového správce silnic 
č. III/1399, III/1731 a III/1733, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 05.05.2015, 
č.j. SÚS JčK 6289/2015, souhlasu vlastníků místních komunikací, Obce Bratronice ze dne 
16.02.2015, Obce Záboří ze dne 18.02.2015, Obce Čečelovice ze dne 31.03.2015, Obce 
Mečichov ze dne 02.03.2015 a po projednání s dalšími dotčenými obcemi (e-mail ze dne 
15.07.2015) – 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“)                                                                            

p o v o l u j e    ž a d a t e l i 

úplnou uzavírku silnic a místních komunikací v následujícím rozsahu 

- místní komunikace Čečelovice – Mečichov; 

- silnice č. III/1731 v obci Mečicov (od křižovatky s místní komunikací ve směru 

Čečelovice po křižovatku s místní komunikací ve směru na Katovsko); 

- místní komunikace Mečichov – Katovsko – Bratronice; 

- silnice č. III/1399 v obci Bratronice (od křižovatky s místní komunikací směr Katovsko 

po křižovatku s místní komunikací směr Jindřichovice); 

- místní komunikace Bratronice – „U křížku“ – Záboří; 
- silnice č. III/1399 v obci Záboří (od křižovatky s místní komunikací ve směru Čekanice 

po křižovatku se silnicí III/1733); 
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- silnice č. III/1733 v obci Záboří (od křižovatky se silnicí III/1399 po křižovatku 

s místní komunikací směr Katovsko); 

- místní komunikace Záboří – Katovsko – Čečelovice; 

- silnice č. III/1733 v k.ú.  Čečelovice (od křižovatky s místní komunikací směr Katovsko 

po cca začátek obce Čečelovice). 

 

Rozsah uzavírky je zřejmý též z předloženého dopravně inženýrského opatření (toto 
rozhodnutí se vztahuje na RZ 2/6). 
 
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. 
S ohledem na skutečnost, že na uzavírku povolenou tímto rozhodnutím navazuje 
uzavírka silnice III/1399 v obci Třebohostice, kterou bude povolovat odbor dopravy 
MěÚ Strakonice pro RZ 4/8, nebude objížďka v opačném směru (na Strakonice) 
vyznačena. Ve směru Strakonice bude z Blatné možné využít objízdnou trasu, která 
bude vyznačena v souvislosti s uzavírkou při RZ 4/8. Ve směru ze Strakonic na Záboří 
bude možné využít objízdnou trasu vyznačenou již od Strakonic, stanovenou též 
v souvislosti s uzavírkou při RZ 4/8. Ve směru příjezdu po sil. III/1731 od Horažďovic 
na Blatnou bude možné využít objížďku, která bude projednána a povolena 
rozhodnutím Městského úřadu Horažďovice (viz též bod č. 2), pro RZ 3/7.                                       

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.  
V opačném směru bude objížďka vyznačena ve směru Horažďovice – Babín (III/1741) 
– Svéradice (II/174) – Kadov a dále po stávajícím směrovém značení do Blatné. 
Protože objížďka v tomto směru bude vyznačena též v souvislosti s uzavírkou silnice 
č. III/1733 v úseku Horažďovice – Komušín (pro RZ 3/7), bude projednána a povolena 
rozhodnutím Městského úřadu Horažďovice. 

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:  08.08.2015 od 8,15 do 17,30 hod. 
 
V uzavřených úsecích nejsou v době závodu vedeny trasy autobusů pravidelné linkové 
dopravy.           

Důvodem uzavírky komunikací je zvláštní užívání při konání rychlostí zkoušky „2/6 
Čečelovice – Čečelovice“ v rámci závodu XXXVI. EPLcond Rally AGROPA. 

 

Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky: 
1. Uzavírka bude řádně označena ve smyslu § 37 odst. 2 vyhlášky MDS ČR č. 30/2001 Sb., 

v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
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úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 30/2001 Sb.“). 
Umístění dopravních značek a zařízení bude provedeno v souladu se stanovením 
přechodné úpravy provozu vydaným MěÚ Blatná, odborem dopravy ze dne 28.07.2015, 
č.j. MUBL 6954-3/2015, stanovením přechodné úpravy provozu, které bude dle své 
příslušnosti vydávat MěÚ Strakonice, odbor dopravy a schváleným dopravně inženýrským 
opatřením.  

2. 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.  

3. Pořadatel (žadatel) vhodným způsobem zajistí předání informací jednotlivým obcím a 
obyvatelům závodem dotčených obcí o konání tohoto závodu a o rozsahu přijatých 
opatření. V místech přechodného dopravního značení B 1 + Z 2 bude doplněn pořadatel, 
který bude vybaven výstražným oblečením nebo oděvním doplňkem z retroreflexního 
materiálu. 

4. Po ukončení uzavírky musí být odstraněno dopravní zařízení, příslušné dopravní značky a 
další označení uzavírky i objížďky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. 

5. MěÚ Blatná, odbor dopravy a PČR dopravní inspektorát Strakonice si vyhrazují právo na 
doplnění, či změnu podmínek tohoto rozhodnutí (především z hlediska označení uzavírky), 
z důvodu zajištění podmínek bezpečného a plynulého provozu na pozemních 
komunikacích. 

 

Osoba zodpovědná za řádné zabezpečení a označení uzavírky a objížďky:   
Ing. Pavel Štípek, tel. 724 634 888.             

Upozornění: 
Za nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí může silniční správní 
úřad uložit podle § 42a (v případě fyzické osoby) nebo podle § 42b (v případě právnické 
osoby) pokutu až do výše 500 000 Kč. 
 

Odůvodnění: 
Žadatel podal na MěÚ Blatná, odbor dopravy dne 15.07.2015 žádost o povolení úplné 
uzavírky komunikací, v rozsahu uvedeném ve výroku. Žadatel doložil žádost souhlasem 
příslušného orgánu Policie ČR, souhlasem vlastníků 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 2/6 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 v obci Mečichov, místní komunikace 
v k.ú. Mečichov a místní komunikace v k.ú. Čečelovice. 

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. 
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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. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. 
 
 
 

Ing. Jan Valášek 
 vedoucí odboru dopravy                                  

 

 

 

Příloha: DIO   

 
 
Obdrží: 
účastníci: 
AUTOMOTOKLUB PAČEJOV, 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) 



 

Městský úřad Blatná  
odbor dopravy                          
třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná 
tel. 383 416 220                     fax: 383 416 220            
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 

Naše značka                                                 Vyřizuje/Telefon                   V Blatné dne                                                    
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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
Městský úřad Blatná, odbor dopravy, příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 
v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), v souladu s § 77 
odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, na základě žádosti kterou 
podal AUTOMOTOKLUB PAČEJOV, IČ: 433 16 476, Pačejov 205, 341 01 Horažďovice 
(dále jen „žadatel“) dne 15.07.2015 a po předchozím písemném vyjádření Krajského 
ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Strakonice, ze dne 15.06.2015, 
č.j. KRPC-73432-1/ČJ-2015-020706 
 

stanovuje  žadateli 
 

 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 
 
na silnicích III/1399, III/1733, III/1731, místních komunikacích Čečelovice – Mečichov, 
Mečichov – Katovsko – Bratronice, Bratronice – „U křížku“ – Záboří, Záboří – Katovsko – 
Čečelovice a na objízdných trasách, silnicích III/1731, III/02019, II/174, II/173, místní 
komunikaci (ul. Jiráskova) v Blatné, místních komunikacích Čečelovice – Lnářský Málkov a 
Lažánky – Vrbno, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blatná.        
 

V rámci přechodné úpravy provozu budou použity následující dopravní značky a zařízení: 
B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech); 
IP 10a Slepá pozemní komunikace; 
IP 22 Změna místní úpravy s textem „Sil. III/1399 v obcích Záboří, Bratronice, 

Třebohostice uzavřena“ a s textem „Sil. III/1731 v obci Mečichov uzavřena“ 
IS 11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky;  
Z 2 Zábrana pro vyznačení uzavírky. 
                                                        

Umístění jednotlivých dopravních značek bude provedeno podle dopravně inženýrského 
opatření – DIO. 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. 
Při uzavírce bude nutné dočasně škrtnout na stávajících směrových tabulích ty cíle, které 
nebudou odpovídat přechodné úpravě. 

 
AUTOMOTOKLUB PAČEJOV   
Pačejov 205               
341 01 Horažďovice           
 



 

MěÚ Blatná, odbor dopravy a PČR dopravní inspektorát Strakonice si vyhrazují právo na 
doplnění, či změnu podmínek označení uzavírky, z důvodu zajištění podmínek bezpečného a 
plynulého provozu na pozemních komunikacích 
 
Termín přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:   

08.08.2015 od 8,15 do 19,45 hod. 

Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zvláštní užívání a uzavírka komunikací, 

povolené rozhodnutími MěÚ Blatná, odboru dopravy ze dne 28.07.2015, č.j. MUBL 6954-

1/2015 a MUBL 6954-2/2015, po dobu konání rychlostí zkoušky „2/6 Čečelovice – 

Čečelovice“ v rámci závodu XXXVI. EPLcond Rally AGROPA a vyznačení části objízdné 

trasy při uzavírce komunikací po dobu konání rychlostní zkoušky „4/8 Třebohostice – 

Leskovice“, jejíž povolení bude podle příslušnosti vydávat odbor dopravy MěÚ Strakonice. 

Předmětem tohoto stanovení není povolení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/20, ke 

kterému je příslušný Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a SH.  

                                  

Přechodná úprava bude vyznačena dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích TP 66. Značení musí být v souladu s normou ČSN EN 12899-1 Svislé dopravní 
značení. Dále musí být značení v souladu s § 61 odst. 3 a 4 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a dle vyhlášky MD ČR č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích. To mimo jiné znamená, že dopravní značky musí být umístěny na 
červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojáncích a spodní okraj musí být umístěn nejméně 
600 mm nad vozovkou. Dopravní značky musí být umístěny po pravé straně komunikací pro 
daný směr jízdy tak, aby jejich nejbližší část byla umístěna minimálně 500 mm od 
zpevněného kraje komunikace (výjimečně v obci 300 mm) a maximálně 2000 mm. 
 
 

                              Ing. Jan Valášek 
                 vedoucí odboru dopravy 
 
Příloha: DIO    

   

Obdrží: 
účastníci: 
AUTOMOTOKLUB PAČEJOV, 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) 
 

dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou) 
 

na vědomí: 
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy (datovou schránkou) 
Policejní prezidium České Republiky, Ředitelství služby dopravní policie (datovou 
schránkou) 
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Sil. III/1399 v obcích 
Záboří, Bratronice, 
Třebohostice uzavřena

Sil. III/1731 v obci 
Měčichov uzavřena
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1500 m

Silnice III/1869 v úseku 
Nehodív - Myslív
 uzavřena

Sil. III/1399 v obci 
Třebohostice uzavřena 

Sil. III/1399 v obcích 
Záboří, Bratronice, 
Třebohostice uzavřena

Sil. II/139 v obcích 
Chrášťovice, Třebohostice
uzavřena

Sil. II/139 v obcích 
Chrášťovice, Třebohostice
uzavřena

SERVIS

LAŽÁNKY

CHRÁŠŤOVICEZadní Zborovice

RZ 1/5

Sil. III/1733 v úseku 
Komušín - křižovatka se 
sil. III/1731 uzavřena
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