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ROZHODNUTí .. ~

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy poverený podle ust. § 40 odst. 3 písmo d) zákona

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních

kornunikacich"), výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí,

ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, na základě žádosti žadatele - společnosti Skanska a. s., se sídlem

Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, IČ 262 71 303, v zastoupení TRASIG s.r.o., se sídlem Vyškov, Palánek 1,

IČ 269 22151, podané dne 22.10.2013, po předchozím souhlasu Ředitelství silnic dálnic ČR, se sídlem

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Závod Brno, se sídlem Šumavská 525/33, 602 00 Brno, IČ: 659 93 390,

jako organizací pověřenou výkonem vlastnických práv státu k dotčené pozemní komunikaci, která má být

uzavřena, a zároveň je po ní vedena objížďka, oba v postavení účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 písmo

a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a po předchozím

souhlasu příslušného orgánu Policie ČR, KŘP JMK, Dopravní inspektorát Blansko - Vyškov, Brněnská 7a, 682

01 Vyškov, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499, ze dne 16.10.2013 pod č.j. KRPB-101195-18/ČJ-2013-

061806, podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 39 vyhlášky

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje částečnou uzavírku

1/50 Brno - Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice

v úseku: km 27,500 až 27,800

z důvodu: realizace stavby: "Stavba silnice 1/50 Nesovice, křižovatka"

druh uzavírky: částečná, dle jednotlivých etap

termín: I. etapa

II. etapa

III. etapa

od: 02.11.2013 do: 03.11.2013 (výkres č. 9)

od: 04.11.2013 do: 05.11.2013 (výkres č. 10)

od: 06.11.2013 do: 29.11.2013 (výkres č. 11)

popis objížďky: během uzavírky bude provoz veden kyvadlově a řízen pomocí SSZ.

Podmínky částečné uzavírky silnice I. třídy:

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky. Realizace

dopravního značení bude 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 s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
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komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a dále se stanovením přechodné

úpravy provozu vydané zdejším úřadem dne: 29.10.2013 pod č. j. JMK 122222/2013, po předchozím

souhlasu Policie ČR, KŘP JMK, Dopravní inspektorát Blansko - Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov,

Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499, ze dne 16.10.2013 pod č.j. KRPB-l01195-18/ČJ-2013-

061806, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Uzavírka bude označena předepsaným způsobem v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se

provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na začátku uzavírky musí být

umístěna orientační tabule a uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické

osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.

3. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního

značení, jeho udržování a včasné odstranění je právnická osoba Skanska a. S., líbalova 1/2348, 14900
Chodov, IČ: 262 71303. Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Hanák, telefon: 737257092.

4. V průběhu částečné uzavírky bude po celou dobu umožněn průjezd vozidel Záchranného

integrovaného systému.

5. Po celou dobu trvání uzavírky bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

6. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel kontrolu osazených dopravních značek. Z důvodu zajištění

bezpečnosti silničního provozu může Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor dopravy, stanovit další

dopravní značení případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit

okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

7. Budou dodrženy všechny podmínky Souhlasu s částečnými uzavírkami, které vydal Krajský úřad

Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Oddělení veřejné osobní dopravy dne 22.10.2013, č. j. JMK

121618/2013.

8. Po ukončení částečné uzavírky budou věci umístěné na silnici v souvislosti s povolenou uzavírkou

ze silnice odstraněny a silnice bude uvedena do původního stavu včetně dopravního značení.

9. Případné škody na silničním tělese, součástech a příslušenství silnice vzniklých v důsledku uzavírky

odstraní žadatel na vlastní náklady.

10. Krajský úřad Jihomoravského krajem odbor dopravy, si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky

změnit nebo doplnit z důvodu veřejného zájmu.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit.

Odůvodnění

Toto povolení částečné uzavírky silnice 1/50, dle výrokové části rozhodnutí, bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1

správního řádu zahájeno dne 22.10.2013 doručením podání žadatele tj. společnosti Skanska a. s., se sídlem

Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, IČ 262 71303, v zastoupení TRASIG s.r.o., se sídlem Vyškov, Palánek 1, IČ

26922 151, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy.
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Podle ust. § 27 odst. 1 písmo a) správního řádu jsou účastníky správního řízení v řízení o žádosti žadatel -

tj. společnost Skanska a. s., se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, IČ 262 71303, v zastoupení TRASIG

s.r.o., se sídlem Vyškov, Palánek 1, IČ 269 22 151, (dále jen "žadatel").

Podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení též další dotčené osoby, pokud mohou být

rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Žádná další dotčená osoba, která by měla

společenství práv nebo povinností s žadatelem ani další osoby, které by mohly být rozhodnutím přímo

dotčeny na svých právech nebo povinnostech, neexistují.

Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice je v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu a podle ust.

§ 24 odst. 2 písmo a) zákona o pozemních komunikacích, vlastník pozemní komunikace, která má být

uzavřena a vlastník pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka. Výkonem vlastnických práv státu

k sil. 1/50, která bude uzavřena a po níž současně bude vedena objížďka (částečná uzavírka se zachováním

provozu na sil. 1/50) byla pověřena státní příspěvková organizace Ředitelství silnic dálnic ČR, se sídlem

Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, Závod Brno, se sídlem Šumavská 525/33, 602 00 Brno, IČ: 659 93 390.

Dále je účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

a podle ust. § 24 odst. 2 písmo b) zákona o pozemních komunikacích Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33,

IČ: 00292141, jakožto obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.

Uzavírka má být povolena a objížďka nařízena na pozemní komunikaci, na níž není umístěna dráha, proto se

silniční správní úřad nezabýval účastníky definovanými v ust. § 24 odst. 2 písmo c) zákona o pozemních

komunikacích.

Dotčeným orgánem ve správním řízení ve věci povolení uzavírky silnice jsou správní orgány příslušné

ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Nezbytným podkladem v předmětném

správním řízení je stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy vydané Krajským úřadem

Jihomoravského kraje, odborem dopravy dne 29.10.2013 pod č. j. JMK 122222/2013. Stanovení přechodné

úpravy na silnicích nižších kategorií vydal Městský úřad Bučovice dne 22.10.2013, č. j. MUB/ÚDA-

20096/2013.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy oznámil podle ust. 47 odst. 1 správního řádu přípisem dne

24.10.2013 pod č. j. JMK 122933/2013 zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení. Správní

orgán účastníky řízení poučil, že v souladu ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy

a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že Krajský úřad

Jihomoravského kraje, odbor dopravy, měl v době oznámení zahájení řízení všechny podklady pro vydání

rozhodnutí v předmětné věci, dal správní orgán podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním

rozhodnutí ve věci účastníkům tohoto správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

doručením ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy. Krajský úřad Jihomoravského kraje,

odbor dopravy neobdržel žádné další připomínky či námitky ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy měl shromážděny dostatečné podklady pro vydání

rozhodnutí. Součástí rozhodnutí o uzavírce je výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu na sil. 1/50
vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy dne 29.10.2013 pod č.j. JMK

122222/2013.

Žádosti o uzavírku se v plném rozsahu vyhovuje. Při rozhodování Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor

dopravy jako příslušný silniční správní úřad dbal na to, aby uzavírka byla omezena na co nejkratší možnou

dobu (viz předložený harmonogram prací) a byla řádně technicky zabezpečena (viz. uvedené stanovení
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k sil. 1/50, která bude uzavřena a po níž současně bude vedena objížďka (částečná uzavírka se zachováním

provozu na sil. 1/50) byla pověřena státní příspěvková organizace Ředitelství silnic dálnic ČR, se sídlem

Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4, Závod Brno, se sídlem Šumavská 525/33, 602 00 Brno, IČ: 659 93 390.

Dále je účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

a podle ust. § 24 odst. 2 písmo b) zákona o pozemních komunikacích Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33,

IČ: 00292141, jakožto obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.

Uzavírka má být povolena a objížďka nařízena na pozemní komunikaci, na níž není umístěna dráha, proto se

silniční správní úřad nezabýval účastníky definovanými v ust. § 24 odst. 2 písmo c) zákona o pozemních

komunikacích.

Dotčeným orgánem ve správním řízení ve věci povolení uzavírky silnice jsou správní orgány příslušné

ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Nezbytným podkladem v předmětném

správním řízení je stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy vydané Krajským úřadem

Jihomoravského kraje, odborem dopravy dne 29.10.2013 pod č. j. JMK 122222/2013. Stanovení přechodné

úpravy na silnicích nižších kategorií vydal Městský úřad Bučovice dne 22.10.2013, č. j. MUB/ÚDA-

20096/2013.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy oznámil podle ust. 47 odst. 1 správního řádu přípisem dne

24.10.2013 pod č. j. JMK 122933/2013 zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení. Správní

orgán účastníky řízení poučil, že v souladu ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy

a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že Krajský úřad

Jihomoravského kraje, odbor dopravy, měl v době oznámení zahájení řízení všechny podklady pro vydání

rozhodnutí v předmětné věci, dal správní orgán podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním

rozhodnutí ve věci účastníkům tohoto správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

doručením ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy. Krajský úřad Jihomoravského kraje,

odbor dopravy neobdržel žádné další připomínky či námitky ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy měl shromážděny dostatečné podklady pro vydání

rozhodnutí. Součástí rozhodnutí o uzavírce je výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu na sil. 1/50
vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy dne 29.10.2013 pod č.j. JMK

122222/2013.

Žádosti o uzavírku se v plném rozsahu vyhovuje. Při rozhodování Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor

dopravy jako příslušný silniční správní úřad dbal na to, aby uzavírka byla omezena na co nejkratší možnou

dobu (viz předložený harmonogram prací) a byla řádně technicky zabezpečena (viz. uvedené stanovení
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Dotčený orgán:

• Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, úsek silniční dopravy,

Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 (OS)
• Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu,

úsek silničního hospodářství, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 00291676 (OS)
• Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy (Zde)

Dále obdrží:

• Policie ČR, KŘPJMK, Územní odbor Blansko - Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov,
Brněnská 7a, Vyškov, IČ: 75151499

• Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace,
nám. 28.října 23, 602 00 Brno, IČ: 00346292

• Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Vyškov,
Hasičská 425/2, 681 01 Vyškov, IČ: 70884099

• Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 708 91 320

• VYDDS BUS a.s., IČD: 26950731
• Tourbus, a.s., IČD: 48533076
• ČSADVsetín a.s., IČD: 45192120
• KDRDISJMK, a.s., IČD: 26298465
• A-Z BUS, s.r.o., IČD: 26167085
• A-EXPRESSs.r.o., IČD: 27979041
• ARRIVA PRAHA s.r.o., IČD: 26730448
• STUDENT AGENCY, k.s., IČD: 25317075
• HDUSACAR s.r.o., IČD: 01486951
• ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., IČD: 27752968
• NDBLESSLINE s.r.o., IČD: 25609815
• Peter Stašák, Borská 2774/67, 301 00 Plzeň 3, Jižní Předměstí
• Vladimír Učeň, 683 33 Nesovice 273
• Viliam Turan-TURANCAR, Železničiarska 13, 949 01 Nitra, Slovenská republika
• SAD Humenné a.s., Fidlíkova 1,06643 Humenné, Slovenská republika
• SAD Zvolen a.s., Balkán 53, 96095 Zvolen, Slovenská republika
• Eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 041 46 Košice, Slovenská republika
• SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1,971 36 Prievidza, Slovenská republika
• SAD Žilina a.s., Košická 2,01065 Žilina, Slovenská republika
• Anton Klimčík, Zákamenné 74, 029 56 Zákamenné, Slovenská republika

(OS)

(OS)

(OS)

(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(OS)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)

Počet listů rozhodnutí:

Počet příloh/listů příloh:

5 (3 oboustranně)

2/7
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Počet listů:

Počet příloh/listů:

Datum:

JMK 122222/2013
S-JMK 122224/2013/0D/To
Ing. Boris Toman
541652490
3
1/4
29.10.2013

Stanovení přechodné úpravy provozu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 124 odst.

4 písmo b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), ve věcech stanovení místní a přechodné

úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích I. třídy, kromě rychlostní silnice, po písemném

vyjádření Policie ČR, KŘP JMK, Dopravní inspektorát Blansko - Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov,

Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499, ze dne 16.10.2013 pod č.j. KRPB-l01195-18/ČJ-2013-061806,

stanovuje

podle ust. § 77 odst. 1 písmo a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu:

v místě:

důvod:

termín:

1/50 Brno - Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice

km 27,500 až 27,800

realizace stavby: "Stavba silnice 1/50 Nesovice, křižovatka"

I. etapa

II. etapa

III. etapa

od: 02.11.2013 do: 03.11.2013 (výkres č. 9)

od: 04.11.2013 do: 05.11.2013 (výkres č. 10)

od: 06.11.2013 do: 29.11.2013 (výkres č. 11)

podle schválené situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy

provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy:

1. Provedení přechodné úpravy provozu na silnici 1/50 musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb.,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s §

IČ
70888337

DIČ Telefon Fax E-mail
CZ70888337 541 651111 541 651 209 posta@kr-iihomoravsky.cz

Internet
www.kr-iihomoravsky.cz



62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat

zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 - 1 "Stálé svislé dopravní

značení", technické podmínky TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a

technické podmínky TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, II.

vydání" (dále jen TP 66). Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být

provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka,

uchycení) musí být schváleného typu. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou

přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.

2. Trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou překryty a po

ukončení akce uvedeny do původního stavu.

3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní

komunikace.

4. Součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy není stanovení přechodné

úpravy provozu na pozemních komunikacích nižší kategorie či třídy.

5. Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti se státní příspěvkovou organizací

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

(právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici).

6. Osazení dopravního značení zajistí žadatel: Skanska a. S., Líbalova 1/2348, 14900 Chodov, IČ: 262 71

303. Tato právnická osoba je odpovědná 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 jeho včasné odstranění. Kontaktní osoba: Ing. Oldřich

Hanák, telefon: 737257092.

7. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici 1/50 může Krajský úřad Jihomoravského

kraje, odbor dopravy, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit

další dopravní značky a zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit. Povinností

právnické osoby Skanska a.s. je zajistit okamžité osazení stanovených dopravních značek a zařízení.

Upozornění:

Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nižší kategorie a

třídy - viz výše.

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi žadatelem o

uzavírku pozemní komunikace a právnickou osobou zajišťující realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby: "Silnice 1/50 Nesovice - křižovatka", je

nutná přechodná změna místní úpravy provozu rovněž na silnici 1/50 Brno - Holubice - Uherské Hradiště -

státní hranice.

Na změnu místní úpravy provozu byla vypracována projektová dokumentace dopravního značení, která byla

odsouhlasena příslušným orgánem policie (viz stanovisko Policie ČR, KŘPJMK, Dopravní inspektorát Blansko

- Vyškov, Brněnská 7a, 68201 Vyškov, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499, ze dne 16.10.2013 pod č.j.

KRPB-l01195-18/ČJ-2013-061806) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 60200 Brno,

dne 16.10.2013.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici 1/50

podle § 77 odst. 1 písmo a) zákona o silničním provozu na základě žádosti právnické osoby Skanska a. s.,

Líbalova 1/2348, 149 00 Chodov, IČ: 262 71 303, zastoupené TRASIG S. r. o., Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

ze dne 22.10.2013.

Otisk razítka

Ing. Boris Toman
referent oddělení pozemních komunikací
odboru dopravy

Přílohy jako nedílná součást stanovení:

• P01- situace dopravního značení - 3 x situace (stanoveno DZ na silnici 1/50)
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