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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby, silniční správní úřad
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
V Brně dne:
Datová schránka:

Čj. SLP-OV/56069-21/KZA
Sp. SLP-OV/11836-2021/KZA
Bc. Žaneta Kryštofová/533304400
krystofova@slapanice.cz
09.08.2021
2xfbbgj

spol. CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., Ctiradova 187/25, 643 00 Brno, IČO 29301793
zastoupena na základě plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných
účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, na
základě žádosti spol. CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., se sídlem Ctiradova 187/25, 643 00 Brno, IČO
29301793; zastoupené na základě předložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova
2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641 (dále jen „žadatel“, účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „správní řád“) podané dne 14.07.2021, ve věci vedeného správního
řízení 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 (dále jen „vyhláška“)
povoluje úplnou uzavírku
silnice:

č. II/152 ul. 24.dubna v obci Želešice

v km:

cca 125,535 - 125,900 dle staničení silnice

délka uzavírky:
v termínu:

cca 365 m
16.08.2021 ~ 20.12.2021

trasa objížďky:

přes Rajhrad – Syrovice – Ořechov - Hajany

z důvodu:

realizace stavby „II/152 Želešice průtah“

kontaktní osoba:

Ing. Michal Garláthy, tel.: 725 443 322

Linková doprava:
 po celou dobu trvání úplné uzavírky silnice II/152 ul. 24. dubna v Želešicích bude pro spoje linkové
osobní dopravy vnitrostátní a pro spoje náhradní autobusové dopravy za přerušenou a omezenou
drážní dopravu na železniční trati č. 244, které jsou zde vedeny, možná obousměrná objízdná trasa
po MK Želešic ul. Polní, Družstevní a 1. Máje
 celá objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude pro ně průjezdná po technické stránce (tj.
nebudou na ní probíhat žádné stavební práce apod.)
 na MK Želešic ul. Polní budou umístěny dopravní značky B1 s dodatkovou tabulkou „MIMO
LINKOVÝ BUS A VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY“ a dopravní značky B28, stávající dopravní
značka B4 bude opatřena dodatkovou tabulkou „MIMO BUS LINKOVÉ DOPRAVY A DOPRAVNÍ

OBSLUHY“, dále na MK Želešic ul. Družstevní u křižovatky s MK ul. Polní budou umístěny dopravní
značky B24a s dodatkovou tabulkou „MIMO LINKOVÝ BUS A VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY“,
 na dočasně zrušených autobusových zastávkách Želešice, U Sulzrů pro oba směry bude vyvěšena
informace o jejich dočasném zrušení (informaci připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto
koordinátor IDS JMK

Stanovení přechodné úpravy provozu:
- MěÚ Šlapanice, odbor výstavby - vydáno pod č. j. SLP-OV/56067-21/KZA dne 16.07.2021.
- MěÚ Židlochovice, odbor dopravy - vydáno pod č.j. MZi-OD/13272/2021-2 KR ze dne 19.07.2021
- KrÚ Jmk, odbor dopravní správy - vydáno pod č.j. JMK 111129/2021 ze dne 27.07.2021
Podmínky uzavírky:
1.

Povolení uzavírky silnice je vydáváno z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „II/152
Želešice průtah“.
2. Uzavírka je povolena v termínu:
 16.08.2021 - 20.12.2021
3.

Odpovědnou osobou za organizování, zabezpečení a provedení stavebních prací po celou dobu
uzavírky je žadatel, tedy spol. CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., se sídlem Ctiradova 187/25, 643 00
Brno, IČO 29301793.
4. Kontaktním pracovníkem žadatele je Ing. Michal Garláthy, tel.: 725 443 322.
5. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a
včasné odstranění je spol. ZNAKOM s r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641;
kontaktní osoba: Ing. Michal Garláthy, tel.: 725 443 322.
6. Po celou dobu uzavírky musí odpovědná osoba zajistit organizaci akce tak, aby byla zajištěna
bezpečnost jednotlivých účastníků silničního provozu.
7. Uzavírka a objížďka musí být v souladu s ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích
označena předepsaným způsobem. Žadatel zabezpečí na svůj náklad po celou dobu uzavírky
provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 294/2015 Sb.“).
8. Po celou dobu uzavírky musí být respektovány podmínky stanovení věcně a místně příslušných
správních orgánů:
a) MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7,
664 51 Šlapanice; pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, pod č. j.: SLP-OV/56067-21/KZA dne
16.07.2021.
b) MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor dopravy, pracoviště Nádražní 750,
667 01 Židlochovice. Stanovení přechodné úpravy provozu vydáno pod č.j. MZi-OD/13272/2021-2
KR ze dne 19.07.2021
c) KrÚ Jmk, odbor dopravní správy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Stanovení přechodné úpravy
provozu vydáno pod č.j. JMK 111129/2021 ze dne 27.07.2021
Výše definované stanovení je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí ve věci povolení uzavírky (dále jen
„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“).
9. Žadatel zajistí odbornou montáž dopravních značek, zařízení a světelných signálů podle tohoto
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jejich kontrolu a udržování po celou
dobu uzavírky a včasné odstranění po jejím dokončení.
10. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku
silnice.
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Podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další
dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí
správního orgánu: účastníkem je žadatel – spol. CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., se sídlem Ctiradova
187/25, 643 00 Brno, IČO 29301793; zastoupena na základě předložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o.,
se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení ve věci povolení
uzavírky z důvodu stavebních prací v rámci akce „II/152 Želešice průtah“ zahájeno doručením podání
žadatele spol. CREATIVE BUILDINGS, s.r.o., se sídlem Ctiradova 187/25, 643 00 Brno, IČO 29301793;
zastoupené na základě předložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00
Brno, IČO 26264641 Městskému úřadu Šlapanice, odboru výstavby dne 14.07.2021.
Toto povolení uzavírky silnice dle výrokové části rozhodnutí, bylo vydáno 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 na základě:
 podání žadatele ze dne 14.07.2021;
 plné moci k zastupování ze dne 12.07.2021;
 souhlasu vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a souhlasu vlastníka pozemní
komunikace, po níž má být vedena objížďka, tedy
 Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO 70888337,
zastoupený na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j.
427/09/Z8 Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5,
Brno, PSČ 601 82, IČO 70932581, adresa pro doručování: SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská
541/35, 619 00 Brno – souhlas ze dne 12.07.2021;
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, sídlo Šumavská 31,602 00 Brno, IČO 65993390 jako
subjekt s právem hospodařit s majetkem státu – souhlas ze dne 20.07.2021
 projednání s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka:
 obec Želešice, se sídlem 24.dubna 16, 664 43 Želešice, IČO 00282952 – souhlas ze
13.07.2021.
 Obec Ořechov, se sídlem Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov u Brna, IČO 00282278 – souhlas ze
14.07.2021
 Město Modřice, se sídlem nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO 00282103 – souhlas ze
14.07.2021
 Město Rajhrad, se sídlem Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČO 00282456 – souhlas ze
12.07.2021
 Obec Hajany, se sídlem Hajany 2, 664 43 Hajany, IČO 00637688
 Obec Syrovice, se sídlem Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634 – souhlas ze
19.07.2021

dne
dne
dne
dne

dne

 souhlasu Policie České republiky, tedy: DI Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Kounicova
687/24, 611 32 Brno, IČO 75151499 – souhlas vydán pod č. j. KRPB-118367-1/ČJ-2021-0603DI-PAV ze
dne 12.07.2021
 Souhlasu dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové
osobní dopravy – při uvedené uzavírce nedojde k přemístění zastávek, souhlas však byl dodán s č.j. JMK
95387/2021 ze dne 29.06.2021
 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vydávající správní orgány jsou
dotčenými orgány), tj.:
 vydal MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7,
664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno. Stanovení přechodné úpravy provozu
vydáno pod č. j. SLP-OV/56067-21/KZA dne 16.07.2021;
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 vydal MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor dopravy, pracoviště Nádražní
750, 667 01 Židlochovice. Stanovení přechodné úpravy provozu vydáno pod č.j. MZi-OD/13272/20212 KR ze dne 19.07.2021
 vydal KrÚ Jmk, odbor dopravní správy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Stanovení přechodné úpravy
provozu vydáno pod č.j. JMK 111129/2021 ze dne 27.07.2021
 výkresu přechodné úpravy provozu: „II/152 Želešice průtah“, obsah „Přechodné dopravní značení“, číslo
přílohy: 1 - 2; vypracované spol. ZNAKOM s r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO
26264641 z června 2021.
Správní orgán přípisem ze dne 27.07.2021 oznámil zahájení řízení a vzhledem k tomu, že měl shromážděny
všechny potřebné podklady k vydání rozhodnutí, byla zároveň dána, v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního
řádu, všem známým účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve stanovené lhůtě. Tento
způsob vedení správního řízení (stanovení lhůty pro vyjádření se k podkladům správního rozhodnutí) je
v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle ust. § 6 odst. 1, 2 správního
řádu a v souladu s procesními právy účastníka správního řízení podle ust. § 36 správního řádu a
souvisejících ustanovení správního řádu.
Zákon o pozemních komunikacích pro řízení ve věci povolení uzavírky silnice nepředpokládá účastenství
jiných osob než žadatele a osob definovaných v ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Z
tohoto důvodu není na místě subsidiární použití ust. § 27 správního řádu a účastníkem řízení je pouze
žadatel a osoby níže uvedené.
Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky pozemní komunikace je podle ust. § 24 odst. 2 písm. a) zákona
o pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní
komunikace, po níž má být vedena objížďka, tedy:
 Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO 70888337,
zastoupený na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j. 427/09/Z8
Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ
601 82, IČO 70932581, adresa pro doručování: SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 541/35,
619 00 Brno;
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, sídlo Šumavská 31,602 00 Brno, IČO 65993390 jako subjekt
s právem hospodařit s majetkem státu
Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice je dále podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o
pozemních komunikacích obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka:







obec Želešice, se sídlem 24.dubna 16, 664 43 Želešice, IČO 00282952
Obec Ořechov, se sídlem Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov u Brna, IČO 00282278
Město Modřice, se sídlem nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO 00282103
Město Rajhrad, se sídlem Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČO 00282456
Obec Hajany, se sídlem Hajany 2, 664 43 Hajany, IČO 00637688
Obec Syrovice, se sídlem Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích bylo toto rozhodnutí vydáno po
projednání a souhlasu všech dotčených vlastníků pozemních komunikací, které má být uzavřeny a vlastníků
pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka a dále po projednání a souhlasu obce, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, příslušného orgánu Policie ČR a
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Byly tedy splněny zákonné podmínky pro
vydání povolení.
Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů jsou součástí podmínek rozhodnutí uvedených ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.
S ohledem na ochranu dotčené pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu na nich, byly
stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Při rozhodování silniční správní úřad v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích dbal,
aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu a aby byl umožněn přístup k sousedním
nemovitostem.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dní ode dne
oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
Dle § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným
způsobem přípustným podle § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti
písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje
za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis.

Digitálně podepsal Ing. Bohdana
Kalová
Datum: 10.08.2021 07:00:40
+02:00

v.z. Ing. Bohdana Kalová
Ing. arch. Karin Kovářová
vedoucí odboru výstavby

Příloha:
Stanovení přechodné úpravy provozu, vydané:

-

MěÚ Šlapanice, odbor výstavby - vydáno pod č. j. SLP-OV/56067-21/KZA dne 16.07.2021.
MěÚ Židlochovice, odbor dopravy - vydáno pod č.j. MZi-OD/13272/2021-2 KR ze dne 19.07.2021
KrÚ Jmk, odbor dopravní správy - vydáno pod č.j. JMK 111129/2021 ze dne 27.07.2021
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Rozdělovník:
Žadatel (na základě plné moci):
(prostřednictvím DS)

1) ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641

Dotčené osoby:
(prostřednictvím DS)
2) SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, IČO 70932581

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Obec Želešice, 24.dubna 16, 664 43 Želešice, IČO 00282952
Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov u Brna, IČO 00282278
Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO 00282103
Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČO 00282456
Obec Hajany, Hajany 2, 664 43 Hajany, IČO 00637688
Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31,602 00 Brno, IČO 65993390
Dotčené orgány:
(prostřednictvím DS)

10) Policie ČR, DI Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Kounicova 687/24, 611 32 Brno,
IČO 75151499

11) Krajský úřad JmK, odbor dopravy – oddělení veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno,
IČO 70888337

12) Krajský úřad JmK, odbor dopravní správy – oddělení pozemních komunikací, Žerotínovo nám. 3, 601
82 Brno, IČO 70888337

13) Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 00282979
Na vědomí:
(prostřednictvím DS)

14) BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, IČO 25302078
15) ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170
16) České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Brno, Kounicova 688/26, 61143 Brno, IČO 70994226
17) spis
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