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SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Mosty, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE
SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Mosty, IČO 48035599, Pražská tř. 495/58, České Budějovice
3, 370 04 České Budějovice 4, kterou zastupuje Signistav s.r.o., IČO 26072700, Na Návsi 3, 373 61
Hrdějovice
(dále jen "žadatel") podal dne 13.2.2020 žádost o povolení uzavírky silnice č. III/1354 z důvodu opravy
mostu ev.č.1354-1 v k.ú. Bechyně a k.ú. Radětice u Bechyně v době od 16.3.2020 do 18.12.2020.
Harmonogram prací předpokládá úplné uzavírky v době od 16.3.2020 do 15.4.2020 a od 11.9.2020 do
5.12.2020; částečné uzavírky v době od 16.4.2020 do 10.9.2020 a od 6.12.2020 do 18.12.2020.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky.
Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, Městský úřad Tábor, Odbor
dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů oznamuje podle
§ 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů zahájení
řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou námitky a stanoviska uplatnit nejpozději do
5 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy v
pracovních hodinách, nejlépe po telefonické domluvě, ve shora vymezené lhůtě.
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy zároveň umožňuje podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům
řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich
doplnění ve lhůtě 3 dny od shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.
„otisk úředního razítka“
Oldřich Novák
odborný pracovník oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy
Příloha: situační výkres
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Doručí se:
Žadatel: (datovou schránkou)
Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk zastoupení pro: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Mosty, Pražská tř.
495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Ostatní účastníci: (datovou schránkou)
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb
Obec Radětice, IDDS: h6jam4z
Obec Rataje, IDDS: 2bsbpqm
Město Bechyně, IDDS: sshbg5j
Obec Dobronice u Bechyně, IDDS: nicb52w
Obec Haškovcova Lhota, IDDS: gyqb73p
Dotčené orgány: (datovou schránkou)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní
inspektorát, IDDS: eb8ai73
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3
Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silniční dopravy, IDDS:
kdib3rr
Ostatní: (datovou schránkou)
COMETT PLUS, spol. s r.o., IDDS: 589wbfx
GW BUS a.s., IDDS: ujv8e5t
1 x spis zde

