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Zn.114/2014/mp                                                                                                                        České Budějovice dne 5.9.2014  
        
 
Vyjád ření k uzavírce silnice III/14322 České Bud ějovice - Dubné  
 
ČSAD JIHOTRANS a.s. v předmětném úseku provozuje spoje linek veřejné osobní dopravy:  
320090 České Bud ějovice - Lhenice 
320091 České Bud ějovice – Dubné - Holašovice 
320181 České Bud ějovice - N ěmčice - Zábo ří - Lipanovice 
 
V předmětném úseku provozují spoje linek veřejné osobní dopravy také dopravci: 
a) ČSAD Jindřichův Hradec 
340671 Dačice-J.Hradec- České Bud ějovice-Prachatice-Vimperk 
 
b) ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 
370070 Vimperk-Prachatice-Lhenice- České Bud ějovice 
370210 Vimperk-Prachatice-Lhenice- České Bud ějovice-J.Hradec-Da čice 
 
 
ČSAD JIHOTRANS a.s. souhlasí s částečnou popř. úplnou uzavírkou za těchto podmínek: 
 
1. v čase 4:00 – 7:30 a 17:45 – 23:00 požadujeme umožnění průjezdu autobusů uzavřeným úsekem 

silnice III/14322.  
 
2. Požadujeme odstavení pracovních strojů a techniky na takovém místě, kde je zabezpečen bezpečný 

průjezd autobusu. Pokud je možné, žádáme o označení místa odstavení při zhoršených světelných 
podmínkách. 

 
3. Při úplné výluce autobusové dopravy v čase 7:30 – 17:45 budou spoje výše uvedených linek jezdit po 

objízdné trase Dubné - sil.III/14321 – III/14539 – MK M.Horákové – sil.III 14322 
 
4. po celou dobu musí být volno u zastávky Dubné, kde bude při vedení spojů po objížďce u kostela 

docházet k otáčení autobusů. 
 
5. v době výluky autobusů bude zrušena  obsluha zastávek: 

 
� České Budějovice,Čtyři Dvory,U Hada – bez náhrady 
� Branišov,Jednoty – bez náhrady 
� Branišov – návrh obsluhy - viz bod č.5 až 7 tohoto vyjádření 
� Dubné,Křenovice,rozc.1.0 – bez náhrady 

 

EUROVIA CS a.s. 
závod Č.Budějovice 
Planá 72 
370 01 České Budějovice 
 

zdenek.slaby@eurovia.cz 
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6. Obec Branišov bude obsloužena na náhradní zastávce u zemědělského areálu linkou 320110, která 

bude zajíždět do obce od Třebína. Pro linku 320110 bude po dobu uzavírky doplněna trasa: Třebín – 
sil.III/14323 – Branišov. 

 
7. Otáčení autobusů bude probíhat u místního zemědělského areálu. Požadujeme v daném místě doplnit 

DZ IP22 s textem „Prostor pro otáčení autobusů v čase 9:20 – 17:40“, doplnit DZ B 28 s DZ E12 (Po-Pá 
9:20 – 17:40). 

 
8. Orientační časy obsluhy zastávky Branišov: 

Směr: Dubné – Branišov – Č.Budějovice (pracovní dny) 
  
Odjezd z Dubného (náves) Branišov Příjezd České Budějovice,a.n. 

9:10 9:28 9:45 
13:00 13:22 13:40 
14:40 15:01 15:20 
----- 16:09 16:30 
----- 17:18 17:35 

 
Směr: Č.Budějovice – Branišov – Dubné (pracovní dny) 

 
Odjezd České Budějovice,a.n. Branišov Příjezd Dubné 

12:10 12:26 12:56 
13:55 14:16 14:40 
15:20 15:42 ----- 
16:30 16:48 ----- 

 
Upozor ňujeme, že výše uvedené spoje v Českých Bud ějovicích obsluhují zastávku  
České Bud ějovice,,U soudu, nikoliv obvyklé zastávky linek 320 090 a 320091 
 
V sobotu a ned ěli nebude obec Branišov obsluhována žádným spojem l inek ve řejné dopravy, které 
zajiš ťuje ČSAD JIHOTRANS a.s. 
 
S výše uvedenou organizací obslužnosti musí souhlas it obec Branišov. 
 
 
9. Na linky 320090, 320091 a 320110 bude zpracován výlukový jízdní řád, který může být schválen po 

vydání a doručení rozhodnutí o uzavírce. Rozhodnutí o uzavírce je nedílnou součástí žádosti  
o schválení jízdního řádu dle dopisu KUJCK 2927/2012 ODSH/1 ze dne 7.2.2012, kterým se stanoví 
schvalování jízdních řádů Jihočeským krajem.  

 
10. Pokud nastane změna při provádění prací, je nutné ihned informovat kontaktní osobu ČSAD 

JIHOTRANS a.s., např. prodloužení/zkrácení uzavírky, nebo dispečink na tel.č. 602 785 106. 
 
11. Požadujeme odstavení pracovních strojů a techniky na takovém místě, kde je zabezpečen bezpečný 

průjezd autobusu. Pokud je možné, žádáme o označení místa odstavení při zhoršených světelných 
podmínkách. 

 
12. Přechody z nevyfrézované vozovky na vyfrézovanou část, popř. z nového povrchu na vyfrézovanou 

část požadujeme označit dopravním značením, které bude vidět i za zhoršených světelných podmínek.  
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13. Toto naše vyjádření nenahrazuje  vyjádření společností ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.  

a ČSAD Jindřichův Hradec a.s. 
 
 
Kontaktní osoba za ČSAD JIHOTRANS a.s.: Miroslav Petroušek, DiS, tel. 389 009 261, 724 728 889, e-mail: 
mpetrousek@jihotrans.cz., dispečink PAD 602 785 106 (prac.doba 4:30-23:00) 
 
 
S  pozdravem                                                                
 

                     
Miroslav Petroušek, DiS. 

Referent AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie na v ědomí: 
JIKORD, s.r.o. 
Okružní 517/10 
370 01 České Budějovice 


