Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979

Odbor dopravy – Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
_____________________________________________________________________________________
Naše zn.:

OD/8295/2018-3 KR

Počet příloh:

1

Vyřizuje:

Ing. Dagmar Kratochvílová

Tel.:

+420 547 428 724

E-mail:

dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

Datum:

23. 5. 2018

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení
uzavírky, kterou dne 9. 5. 2018 podala společnost:
DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 64200 Brno, IČ: 26255618
zastoupená na základě plné moci společností
ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641,
(dále jen "žadatel")
a na základě tohoto přezkoumání, po projednání s účastníky řízení, dotčenými orgány a
organizacemi a na základě souhlasu dotčeného dopravního úřadu - podle § 24 zákona o
pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
částečnou uzavírku komunikace:
silnice:

II/425 Rajhrad - Břeclav

v km:

cca 1,500 sil. pasportu (ul. Masarykova, před č. p. 730)

v k.ú.

Rajhrad

Z důvodu stavby :

„Stavba ZUŠ Rajhrad, Masarykova 730“

V rozsahu :

částečná uzavírka - zábor pro navážení materiálu

Doba uzavírky:

21. 5. – 20. 1. 2019 a to max. v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Zhotovitel :

DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 64200 Brno, IČ: 26255618

Odpovědný pracovník :

Petr Skopal, stavbyvedoucí, tel.: 777 746 650

Popis uzavírky, objížďěk:
Práce budou probíhat při částečné uzavírce - pracovní místo, min. průjezdná šířka 3 m,
maximální délka 31 m, Maximálně od 10:00 hod do 12:00 hod. Průjezd umožněn kyvadlově.
Mimo stanovenou dobu bude dopravní značení odstraněno a komunikace bude plně průjezdná.
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Objízdná trasa není stanovena.

Pro uzavírku a objížďku stanoví tyto podmínky:
1.

Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky. Dopravní značení bude v souladu s
ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá
za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky.

2.

Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se „Stanovením přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích“, které vydal MěÚ Židlochovice, Odbor dopravy pod
č. j.: OD/8293/2018-2.

3.

Zároveň bude pravidelně kontrolováno, opravováno, případně, avšak po odsouhlasení
silničním správním úřadem, doplňováno osazené přechodné dopravní značení uzavírky.

4.

Budou dodrženy podmínky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb.,
omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu.

5.

Práce budou prováděny v termínu:
21. 5. – 20. 1. 2019 a to max. v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.

6.

Žadatel doložil souhlas, který dne 3. 5. 2018 vydala Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje.

7.

Žadatel doložil souhlas, který dne 18. 4. 2018 pod č. j. KRPB-88772-1/ČJ-2018-0600DI
vydala Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO.

8.

Ihned po skončení akce musí být odstraněna zařízení, značení uzavírky a musí být zajištěno
původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.

9.

Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního značení, jeho
udržování, včasné odstranění a dodržení termínu uzavírky zodpovídá:
Petr Skopal, stavbyvedoucí, tel.: 777 746 650

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
 DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 64200 Brno, IČ: 26255618
kterou na základě plné moci zastupuje společnost:
 ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581
Odůvodnění:
Žadatel, DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 64200 Brno, IČ: 26255618, kterou na základě plné
moci zastupuje společnost ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641, podal dne
9. 5. 2018 žádost o povolení částečné uzavírky silnice č. II/425 v km cca 1,500 sil. pasportu z
důvodu navážení materiálu na stavbu ZUŠ, Masarykova 730 ve městě Rajhrad. Práce budou
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probíhat při částečné uzavírce, minimální šířka průjezdního úseku 3 metry. Uzavírka bude denně
probíhat maximálně v časovém úseku od 10:00 hod. do 12:00 hod. Mimo stanovenou dobu bude
dopravní značení odstraněno a komunikace bude plně průjezdná.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle § 44 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal a posoudil a dne 16.
5. 2018 bylo správním orgánem oznámeno podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, v platném znění (dále jen správní řád) zahájení řízení o povolení částečné uzavírky pozemní
komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Současně v souladu s § 36 správního
řádu silniční správní úřad oznámil, že účastníci řízení, dotčené orgány a organizace mohou
v řízení uplatnit svoje stanoviska a připomínky vč. vyjádření k podkladům rozhodnutí. Podle
§ 39 odst. 1 správního řádu silniční správní úřad určil lhůtu pro možnost vyjádření
k předmětnému řízení a k podkladům rozhodnutí do 5 dnů od doručení tohoto oznámení. Na
základě tohoto oznámení správní orgán neobdržel žádné připomínky, požadovaná stanoviska
byla doložena před vydáním tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů po posouzení, na základě souhlasu vlastníka dotčených komunikací a na základě
souhlasného stanoviska dotčeného orgánu Policie ČR povolil uzavírku komunikace za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve
výroku rozhodnutí uvedeno.
Stanoviska sdělili:
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace ze dne 3. 5. 2018
 Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, č. j. KRPB-88772-1/ČJ-2018-0600DI ze dne 18. 4.
2018
Další podklady:
 Projektová dokumentace
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Námitky účastníků nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá podle § 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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako
přestupek podle § 42a odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby
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nebo jako správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro
právnické nebo podnikající fyzické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Příloha: OD/8295/18/KR
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se
nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci:
 DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 64200 Brno, IČ: 26255618
zastoupená na základě plné moci společností
 ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641,
 SÚS JMK p.o.k., oblast Střed
dále obrží:
 Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor, Lidická 61, 602 00 Brno
 ZZS Jmk p.o., Kamenice798/1d, 625 00 Brno
 KrÚ JMK, odbor dopravy, odd. veřejné osobní dopravy
 Město Rajhrad
 MěÚ Židlochovice, OD
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