
Městský úřad Jindřichův Hradec   
                                   odbor dopravy 
 

Č.j.:DOP/42743/14/Hn                  Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 
V J. Hradci 27.8.2014                                 tel . 384 351 273   fax. 384 351 279 
Vyřizuje: Simona Hanousková                        e-mail: hanouskova@jh.cz 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad 
podle § 40 odst. 5. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě žádosti ze dne 20.8.2014 

p o v o l u j e 
pro  

o.s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 1036/II,                
377 01 J. Hradec, IČ: 60816171 

podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, úplnou 
uzavírku silnic II. t ř.č. 128 a III. tř.č. 12832, 12826, 12841, ze Samosol  do Pluhova Žďáru přes 
Studnice, Lodhéřov, Deštnou, z Deštné na Světce dále na Horní Radouň, Okrouhlou Radouň, Kostelní 
Radouň, Dolní Radouň, Drahýšku směrem na Jindřichův Hradec a místních komunikací v J. Hradci 
ul. 9. května, Pražské,  Gymnazijní, Janderovy,  nám. T.G. Masaryka, Klášterské, Nádražní, 
Schwaigrovy, Staré cesty, Miřiovského, Claudiusovy, nábř. L. Stehny, Růžové, a dále parkoviště u 
kolejí VŠE, po projednání s vlastníkem pozemních komunikací Městem Jindřichův Hradec dne 26.8.2014, 
které mají být uzavřeny takto: 

a) Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu: 
Trasa cyklistického závodu:  
aa) silnicích II. tř.č. 128 a III. tř.č. 12832, 12826, 12841, ze Samosol  do Pluhova Žďáru přes 

Studnice, Lodhéřov, Deštnou, z Deštné na Světce dále na Horní Radouň, Okrouhlou Radouň, 
Kostelní Radouň, Dolní Radouň, Drahýšku směrem na Jindřichův Hradec, 

ab)  ul. 9. května, od ul. Rezkova po ul. Pražská, ul. Pražská od ul. 9. května po ul. Gymnazijní, ul. 
Gymnazijní, od ul. Pražská po ul. Janderova, ul. Janderova po nám. T.G. Masaryka, nám. 
T.G. Masaryka, ul. Klášterská, ul. Nádražní od ul. Klášterské  po ul. Miřiovského, ul. 
Mi řiovského od ul. Nádražní po ul. Gymnazijní, ul. Gymnazijní od ul. Miřiovského po ul. 
Schwaigrova, ul. Schwaigrova od ul. Gymnazijní po ul. Nádražní, ul. Nádražní  od ul. 
Schwaigrova po ul. Miřiovského, ul. Miřiovského od ul. Nádražní po ul. Claudiusova, ul. 
Claudiusova, nábř. L. Stehny od ul. Claudiusova po ul. Růžová, ul. Růžová, nám. T.G. 
Masaryka, ul. Klášterská.  

ac)  Parkoviště u kolejí VŠE mezi ul. Janderovou, Husovou. 
 

b) Doba trvání uzavírky: 
ba) 7.9.2014 v čase od 13:00 hodin do 15:30 hodin za asistence Policie ČR  budou průběžně 

uzavírány komunikace v trase podle bodu aa) a ab). 
bb) 7.9.2014 v čase od 10:00 hodin do 19:00 hodin  bude uzavřena ulice Klášterská v J.Hradci. 

V čase od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 17:00 hodin do 19:00 hodin bude uzavírkou 
umožněn průjezd autobusům městské hromadné dopravy. 

bc) Parkoviště u kolejí VŠE od 6:00 hodin 3.9.2014  do  24:00 hodin 7.9.2014  
 

c) Stanovení trasy objížďky: 
Objížďka se nestanovuje.  
 

d) Důvod uzavírky: 
Cyklistický závod, zabezpečení parkování závodních týmů. 



e) Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: 
Václav Pavlík, tel. 774 185 709. 
 

f) Umístění zastávky pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění: 
Po dobu uzavírky Klášterské ulice  bude zrušena bez náhrady autobusová zastávka „Jindřichův     
Hradec, nám. Masarykovo“ 7.9.2014 v čase od 12:00 hodin do 17:00 hodin.  
Bez náhrady budou zrušeny spoje na lince č. 345001 č. 27 a 36 a 40 a na lince č. 345002 spoj č. 20 na 
zastávkách „Jindřichův Hradec, Oděva“ v době od 14:00 do 15:30 hodin. 

Od 12:00 hod. do 14:00 hod. a do 15:30 do 17:00 hod. bude přesunuta zastávka „Oděva“ do 
Pravdovy ulice.  

 
Uzavírka místní komunikace bude provedena za těchto podmínek: 
1. Vozidlům záchranné služby a hasičského záchranného sboru bude v případě nutnosti umožněn vjezd do 

prostoru uzavírky silnice. Nebude umožněn průjezd uzavírkou. 
2. Zabezpečení silničního provozu v době konání cyklistických závodů bude zajištěno přechodným 

dopravním značení podle § 77 odst. 1. písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, podle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Toto platí i na umístění 
přechodného dopravního značení na místních komunikacích a je jedním z podkladů pro vydání povolení 
ke zvláštnímu užívání a uzavírce místních nebo veřejných účelových komunikací.  

3. Po dohodě s provozovatelem  městské hromadné dopravy žadatel zajistí informovanost cestující 
veřejnosti o uvedeném dočasném opatření na autobusových zastávkách a to minimálně rozsahu vylepení 
písemního oznámení o důvodu a době dočasného opatření. 

4. Ihned po skončení uzavírky odstraní žadatel dopravní značení sloužící uzavírce a původní dopravní 
značení uvede do původního stavu a ukončení uzavírky oznámí odboru dopravy MěÚ J. Hradec - na 
e-mailovou adresu (v záhlaví písemnosti) ihned, či nejbližší pracovní den od ukončení uzavírky. 

Účastníci řízení: 
1. o.s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 1036/II, 377 01 J. Hradec  
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec 
3. Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 

 
O d ů v o d n ě n í : 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutím bylo vyhověno všem účastníkům řízení v plném rozsahu a 
protože se jedná o věc jasnou a jednoduchou, upouští správní orgán podle § 68 odst. 4. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, od odůvodnění. 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1. správního řádu odvolání, ve 

kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení k odboru dopravy 
a SH Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u zdejšího odboru 
dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec.  

Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
na jeho náklady Městský úřad J. Hradec odb. dopravy. Podané odvolání nemá podle § 24 odst. 4. zákona o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, okladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.  
 
                 
                       vedoucí odboru dopravy 
         Městského úřadu J. Hradec 
              Ing. Zbyněk Heřman 
 
 
 
Do vlastních rukou: 
o.s. Cyklistický klub Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 1036/II, 377 01 J. Hradec  

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec 



Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec 

Na vědomí: 
Policie ČR, KŘPJK, Dopravní inspektorát – SDN, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec 
Městská policie J. Hradec 
Zdravotní záchranná služba Jihočeského kraje, Vídeňská 508/III, 377 01 J. Hradec 
Hasičský záchranný sbor, U Knihovny 1176/II, 377 01 J. Hradec 
ČSAD Jindřichův Hradec, a.s., U Nádraží 694/II, 377 14 J. Hradec 

Žadatel převzal rozhodnutí a po seznámení s ním se vzdává práva odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád. 

 
 

Dne ………………………     Podpis  …………….......... 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J. Hradec převzala rozhodnutí a po seznámení s ním 

se vzdává práva odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
  

Dne ………………………    Podpis …………………… 
 

Město Jindřichův Hradec převzalo rozhodnutí a po seznámení s ním se vzdává práva odvolání podle § 81 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
Dne ………………………     Podpis …………………… 


