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Souhlas s dočasným zrušením zastávky
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 zastávek linkové osobní dopravy po dobu úplné uzavírky MK
(Orlická) v Týně nad Vltavou z důvodu provedení stavby „Orlická ulice – Týn nad Vltavou (2. část) etapa
1“ takto:
Dočasně zrušená zastávka: Týn n.Vlt.,Orlická ul.
Náhradní zastávka: bez náhrady
Termín dočasného zrušení zastávky: 6. 4. 2020 - 30. 10. 2020
Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):
- linky 320730 Týn n.Vlt.-Dříteň-České Budějovice
- linky 320770 Týn n.Vlt.-Purkarec-České Budějovice
- linky 360005 Písek-Protivín,Myšenec-Albrechtice n.Vlt.-Všemyslice,Všeteč-Týn n.Vlt.
Další podmínky:
1) Výše uvedené dopravní opatření bude projednáno s městem Týn nad Vltavou;
2) Zhotovitel stavby zajistí informovanost cestujících o dočasném dopravním opatření v obslužnosti
dočasně zrušené zastávky, a to minimálně v rozsahu vylepení písemného oznámení na označnících
dočasně zrušené zastávky;
3) 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;
4) Neprodleně po ukončení uzavírky a uvedení veřejné linkové dopravy do standardního režimu bude
toto oznámení odstraněno;
5) V případě dřívějšího ukončení uzavírky, prodloužení uzavírky nebo změně termínů prováděných prací
oznámí neprodleně zhotovitel stavby tuto skutečnost dopravcům GW BUS a.s. a ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s.
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