
 KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Oddělení silniční dopravy 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:  posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Souhlas s dočasným zrušením (přemístěním) zastávek 
 
 
 
 
Krajský úřad  -  Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný dopravní úřad 
dle § 34 odst. 1 zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje 
souhlas dle § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, s dočasným zrušením (přemístěním) zastávek linkové osobní dopravy po dobu úplné 
uzavírky sil. III/10579 důvodu provedení stavby „Most ev. č. 10579-1 před obcí munice“ takto: 
 
1. Dočasně zrušená (přemístěná) zastávka: Hluboká n.Vlt.,Munice 
Náhradní zastávka: bude zřízena u areálu společnosti AGRIPROD s.r.o. (viz DIO) 
Termín dočasného zrušení (přemístění) zastávky: 10. 8. 2020 - 11. 12. 2020  
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku): 
- linky 320730 Týn n.Vlt. - Dříteň - České Budějovice 
 
2. Dočasně zrušená zastávka: Zahájí,havírna 
Náhradní zastávka: bez náhrady 
Termín dočasného zrušení zastávky: 10. 8. 2020 - 11. 12. 2020  
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku): 
- linky 320730 Týn n.Vlt. - Dříteň - České Budějovice 
 
3. Dočasně zrušená (přemístěná) zastávka: Hluboká n.Vlt.,Munice 
Náhradní zastávka: bude zřízena u areálu společnosti AGRIPROD s.r.o. (viz DIO) 
Termín dočasného zrušení (přemístění) zastávky: 10. 8. 2020 - 11. 12. 2020  
Dotčené spoje:  
- spoje č.  11, 5, 3, 69, 51, 10, 22, 94, 26, 52 linky 320061 České Budějovice  -  Hluboká n.Vlt. -  Zliv  -  
Dívčice 
 
4. spoje č. 17, 93, 19, 25, 4, 14, 2 linky 320061 České Budějovice  -  Hluboká n.Vlt. -  Zliv  -  Dívčice a 
spoj č. 91 linky 320062 České Budějovice - Zliv - Týn n. Vlt. budou obsluhovat zastávku Hluboká 
n.Vlt.,Munice bez omezení. 
 
 
 

   
Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše č. j.: KUJCK 95000/2020 Viaservis CB s.r.o. 
Sp. zn.: ODSH 94688/2020/pesed SO Jírovcova 1866/2 
  370 01  České Budějovice 
Vyřizuje: Petr Šedivý  
Telefon: 386 720 142 (prostřednictvím datové schránky) 
E-mail: sedivy@kraj-jihocesky.cz  
Datum: 29. 7. 2020 
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Další podmínky:   
 
1) Umístění dočasné náhradní zastávky u areálu společnosti AGRIPROD s.r.o. bude odsouhlaseno 
Krajským ředitelstvím Policie ČR - DI České Budějovice (z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu). Zhotovitel stavby zajistí osazení přenosného označníku zastávky; 
 
2) Výše uvedené dopravní opatření bude projednáno s městem Hluboká nad Vltavou a s obcí Zahájí; 
 
3) Zhotovitel stavby zajistí informovanost cestujících o dočasném dopravním opatření v obslužnosti 
dočasně zrušených (přemístěných) zastávek, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení 
na označnících dočasně zrušených (přemístěných) zastávek;   
 
4) Na tomto oznámení bude uvedeno:    
     -  doba, po kterou nebude zastávka obsluhována veřejnou linkovou dopravou               
     -  nejbližší obsluhovaná zastávka      
     -  důvod, proč není zastávka obsluhována    
     -  kontakt na osobu zodpovědnou za informovanost cestující veřejnosti o tomto dopravním opatření; 
 
5) Neprodleně po skončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu bude 
toto oznámení odstraněno; 
 
6) V případě dřívějšího ukončení úplné uzavírky, prodloužení úplné uzavírky nebo změně termínů      
prováděných prací oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravci GW BUS a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Šedivý 
referent oddělení silniční dopravy 
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