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DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY

Výroková část
Městský úřad Rosice, odbor dopravy, vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního
stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou
věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),
na základě žádosti ze dne 12.07.2018 společnosti GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:
41602901, účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po projednání s vlastníkem dotčené komunikace č.
II/386, která bude uzavřena tj. Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
zastoupeným na základě Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 pod číslem 427/09/Z 8 Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ:
70932581, která je pověřená výkonem vlastnických práv Jihomoravského kraje ke komunikaci č. II/386,
účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, po projednání s obcí Veverské Knínice,
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice, IČ: 00378640 a obcí Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská
Bítýška, IČO: 00362948, na jejímž území bude povolena uzavírka provozu na pozemní komunikaci,
účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, KŘP
Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611
32 Brno, IČ: 75151499, a s dalšími dotčenými orgány a organizacemi, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádosti a

povoluje
I.

částečnou uzavírku provozu na komunikaci č. II/386 Lipůvka-Kuřim-Veverská
Bítýška-Ostrovačice, k.ú. Veverské Knínice, Hvozdec u Veverské Bítýšky:
Předmětem žádosti je povolení částečné uzavírky provozu na komunikaci č. II/386 Lipůvka-KuřimVeverská Bítýška-Ostrovačice, k.ú. Veverské Knínice, Hvozdec u Veverské Bítýšky, z důvodu
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stavebních prací na opravě mostu č. 386-008, akce „II/386 Veverské Bítýška-Ostrovačice, most
386/008“.
částečná uzavírka provozu na předmětné komunikaci má být povolena na území obce Hvozdec
následovně:


Etapa 1 - v termínu od 17.07.2018 do 31.07.2018



Etapa 2 - v termínu od 31.07.2018 do 31.10.2018



Etapa 3 – v termínu od 31.10.2018 do 14.11.2018

Popis objízdné trasy komunikace č. II/386:
Objízdná trasa není vedena, provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu min. šířky 2,75 a bude
řízen dopravními semafory. Bude vyznačena přechodným dopravním značením. V uzavřeném úseku
komunikace č. II/386 je veden spoj veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, autobus č. 303.
II. Stanovuje podmínky pro provedení uzavírky provozu na komunikaci č. II/386:
1). Termín částečné uzavírky provozu na pozemní komunikaci č. II/386 je stanoven pro stavbu „II/386
Veverské Bítýška-Ostrovačice, most 386/008“ ve dnech Etapa I od 17.07.2018 do 31.07.2018,
Etapa II od 31.07.2018 do 31.10.2018 a Etapa III od 31.10.2018 do 14.11.2018.
2.) Označení částečné uzavírky provozu na pozemní komunikaci č. II/386.
Přenosné dopravní značení na komunikacích č. II/386 a komunikací obcí Veverské Knínice a
Hvozdec v k.ú. Veverské Knínice, Hvozdec u Vevrské Bítýšky bude provedeno v reflexní úpravě
podle normy ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“; zákona o provozu na pozemních
komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 – III.
vydání, schváleno MD ČR č.j. 21/2015-120.TN/1 ze dne 12.03.2015. Dopravní značení bude
umisťováno v souladu s termíny částečné uzavírky provozu. Dopravní značení musí také být
v souladu s dodržením podmínek uvedených ve stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích vydaných:
a) Městským úřadem Rosice, odborem dopravy, Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice - stanovení
přechodné úpravy provozu č. j. MR-S 98+4/18-ODO BOCH/3 ze dne 11.07.2018,
3.) Označení úplné uzavírky provozu na předmětné komunikaci č. II/386 dle přiložené grafické přílohy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí, zabezpečí žadatel na vlastní náklady.
4.) Před zahájením úplné uzavírky provozu na předmětné komunikaci č. II/386, zajistí žadatel kontrolu
provedení přechodné úpravy provozu.
5.) Na začátku uzavírky provozu bude v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, umístěna orientační tabule s uvedením data
zahájení a ukončení uzavírky provozu, s názvem a sídlem právnické osoby, na jejichž žádost byla
uzavírka povolena.
6.) Osazení přechodného dopravního značení bude zajištěno cestou právnické nebo fyzické osoby
s platným oprávněním a způsobilostí a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 –
Provádění silničních a stavebních prací. Dopravní značení zajistí společnost MITRENGA-stavby,
spol. s r.o..
7.) Bezprostředně po skončení úplné uzavírky provozu na komunikaci č. II/386 je nutno odstranit
přechodné dopravní značení.
8.) Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení
podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy
provozu a dále včasné odstranění odpovídá společnost MITRENKA-stavby, spol. s r.o., Křižíkova
1566/19, 612 00 Brno, IČO: 26944022, kontaktní osoba je pan Miroslav Otruba, tel: 606 087 797.
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9.) Po celou dobu částečné uzavírky provozu bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
10.) V průběhu částečné uzavírky provozu bude umožněn průjezd vozidel
integrovaného systému přes uzavřený úsek.

Záchranného

11.) Musí být dbáno všech bezpečnostních předpisů a správních opatření.
12.) Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je pan Miroslav Otruba, tel:
606087797, společnost MITRENGA-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO:
26944022.
13.) Po ukončení částečné uzavírky provozu budou věci umístěné na komunikaci v souvislosti
s povolenou uzavírkou z komunikace odstraněny a komunikace bude uvedena do původního stavu
včetně dopravního značení.
14.) Případné škody na silničním tělese, součástech a příslušenství komunikace vzniklých v důsledku
úplné uzavírky provozu odstraní žadatel na vlastní náklady.
15.) Odboru dopravy Městského úřadu Rosice dále zůstává vyhrazeno právo uvedené podmínky doplnit
či změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem. V případě nesplnění výše uvedených podmínek může
silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit.

Odůvodnění
Správní řízení ve věci povolení úplné uzavírky provozu na komunikaci č. II/386 Lipůvka-KuřimVeverská bítýška-Ostrovačice dle výrokové části rozhodnutí, bylo v souladu s ustanovením § 44
odst. 1 správního řádu zahájeno doručením podání žadatele Městskému úřadu Rosice, odboru dopravy,
věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu, dne 12.07.2018.
Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel – tj.
společnost MITRENGA-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO: 26944022,
zastoupená na základě plné moci ze dne 21.06.2018 společností GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620
00 Brno, IČO: 41602901. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení podmínek rozhodnutí je pan
Miroslav Otruba, tel.: 606087797, společnost MITRENGA-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612
00 Brno, IČO: 46944022.
Účastníkem řízení ve věci povolení úplné uzavírky provozu na komunikaci č. II/386 je v souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu a podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích i vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemních komunikací,
po níž má být vedena objížďka. Výkonem vlastnických práv Jihomoravského kraje k silnici č. II/386,
která bude uzavřena, byla pověřena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno s korespondenční adresou oblast Brno, Ořechovská 35, 619
64 Brno. Tento účastník řízení vydal souhlas s povolením uzavírky provozu na komunikaci č. II/386 dne
29.06.2018.
Účastníkem řízení ve věci povolení úplné uzavírky provozu na komunikaci č. II/386 je v souladu
s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu a podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních
komunikacích rovněž obec, na jejímž území bude povolena uzavírka nebo nařízena objížďka. Obcí, na
jejímž zastavěném území je nařízena uzavírka provozu, je obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260,
664 81 Ostrovačice, IČ: 00378640 a obec Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška, IČO:
00362948.
Uzavírka provozu na komunikaci č. II/386 není na pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha, proto
se správní orgán nezabýval účastníkem řízení dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních
komunikacích.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích byla žádost
projednána s příslušným orgánem Policie ČR, kterým je Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje,
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno. Souhlas tohoto
dotčeného orgánu ze dne 04.07.2018 pod č.j. KRPB 145375-1/ČJ-2018-0600DI je součástí spisu.
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Částečná uzavírka provozu na komunikaci č. II/386 v k.ú. Veverské Knínice a Hvozdec u Veverské
Bítýšky si nevyžádá dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy.
Dotčeným orgánem ve správním řízení ve věci povolení úplné uzavírky provozu na komunikaci
č. II/386 jsou správní orgány příslušné ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Nezbytným podkladem v předmětném řízení je stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích vydané:
a) Městským úřadem Rosice, odborem dopravy, pod č. j. MR-S 9894/18-ODO BOCH/3 ze dne
11.07.2018
Městský úřad Rosice, odbor dopravy, oznámil podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu přípisem
č. j. MR-S 9937/18-ODO HORR/3 ze dne 12.07.2018 zahájení správního řízení všem známým
účastníkům řízení, ve kterém dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost
účastníkům tohoto správního řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě tří dnů ode dne doručení
oznámení o zahájení správního řízení, doručením na Městský úřad Rosice, odbor dopravy, pracoviště
Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice. V uvedené lhůtě neobdržel Městský úřad Rosice, odbor dopravy žádné
podání.
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 12.7.218 společnosti MITRENGA-stavby, spol.
s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO: 26944022, zastoupená na základě plné moci ze dne
21.06.2018 společností GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČO: 41602901, účastník
řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,po projednání a se souhlasem ze dne 29.06.2018 vlastníka dotčené komunikace č. II/386, která
bude úplně uzavřena tj. Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupeného na
základě Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 pod číslem 427/09/Z 8 Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, účastník
řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, po projednání a se souhlasem příslušného orgánu
Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,
Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 04.07.2018 pod č. j. KRPB-145375-1/ČJ-2018-0600DI, a s dalšími
dotčenými orgány a organizacemi, podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích
a v souladu s ustanovením § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Rosice, odbor dopravy, měl shromážděny dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí
v předmětné věci, včetně souhlasů majetkových správců dotčených pozemních komunikací a stanovení
přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny požadované náležitosti, s ohledem na ochranu dotčených
pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu na nich, vydává se toto rozhodnutí a byly
stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Při rozhodování Městský úřad
Rosice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dbal na to, aby uzavírka byla omezena na co
nejkratší možnou dobu, byla řádně technicky zabezpečena (viz výše uvedené stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích) a byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem (viz podmínka
rozhodnutí č. 9).

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním
učiněným u Odboru dopravy Městského úřadu Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště
Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice.
Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu,
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
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ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje
desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní
lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Ing. Miloš Burian
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Příloha jako nedílná součást rozhodnutí
- Stanovení přechodné úpravy provozu č. j. MR-S 9894/18-ODO BOCH/3 ze dne 11.07.2018, vydané
Městským úřadem Rosice, odborem dopravy

Správní poplatek
- Správní poplatek se dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
nevyměřuje.

Rozdělovník
Účastníci řízení:
- GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČ: 41602901, suwp6ph – DS
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
s korespondenční adresou: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, IČ: 709 32 581, k3nk8e7 - DS

Dotčené orgány státní správy:
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, x2pbqzq DS

Ostatní:
- Městský úřad Kuřim – odbor dopravy, Jungmannova 968/75, 664 3 Kuřim, IČO: 00281964 , 5dhbqi2DS
- Obec Veverské Knínice, Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice, IČ: 00378640, zkbajti – DS

- Obec Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 00362948, 5brbv4k – DS
-

Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,
Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 751 51 499, jydai6g – DS
- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, hjyaavk – DS, (Regionální
středisko vojenské dopravy Olomouc a Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní
správy majetku Brno)
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- Hasičský záchranný sbor JMK, Územní odbor Brno-venkov, Lidická 61, 602 00 Brno, IČ: 70884099,

ybiaiuv - DS
- Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o., Kamenice 798/1, 625 00 Brno, IČ: 00346292, rv5mvri DS
- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, IČ: 00225827, i77k6j8 DS
- Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705, 4twn9vt – DS
- Dopravní podnik města Brna, Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČO: 25508881, bj6cd4x-DS

