
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.j. MV  11872/2015 OD/17   Vyškov dne  02.04.2015

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad 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 věcech silnic II. a III. třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy 
nebo orgán kraje v přenesené působnosti vyhovuje žádosti, kterou podala právnická osoba

EUROVIA CS, a.s., sídlo Národní 138/10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924
odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

v zastoupení společností TRASIG s.r.o., Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26922151 – zmocněnec Petra 
Šímová (dále jen „žadatel“) a podle § 24 zákona o pozemních komunikacích,

I.
povolení uzavírky

pro nákladní dopravu mimo dopravní obsluhu

v termínu                     od 07.04.2015 do  30.09.2015

silnice II/430 Brno – Rousínov - Vyškov
v  místě km 16,153– 21,420,  t.j. v  úseku začínajícím v Rousínově, okres Vyškov za křižovatkou silnice 
II/430 se silnicí III/3834 na Viničné Šumice, vedoucím přes Komořany a končícím v Tučapech před 
křižovatkou se silnicí III/37929 ve směru na Nemojany v délce 5,267 km

silnice III/0476 Rousínov - Slavkov
v  místě km 0,000 – 0,497,  t.j. v  úseku začínajícím v Rousínově, okres Vyškov od křižovatky se silnicí 
II/430 a končícím před okružní křižovatkou ve směru na Slavkov v délce 0,497 km

silnice III/0502 Slavkov–Němčany-Rousínov
v  místě km 7,132 – 8,447,  t.j. v  úseku začínajícím v Rousínově, okres Vyškov od křižovatky se silnicí 
II/430 a končícím v křižovatce se silnicí III/0503 směrem na Kroužek v délce 1,315 km

silnice III/0478 Komořany-Marefy
v  místě km 0,000 – 1,732,  t.j. v  úseku začínajícím v Komořanech, okres Vyškov od křižovatky se silnicí 
II/430 a končícím v křižovatce se silnicí III/0479 na Podbřežice v délce 1,732 km

silnice III/37931 Rousínov-Královopolské Vážany
v  místě km 0,000 - 1,893,  t.j. v  úseku začínajícím v Rousínově, okres Vyškov od křižovatky se silnicí 
II/430 a končícím v křižovatce III/37932 do Vítovic v délce 1,893 km

silnice III/37926 Drnovice-Rousínov
v  místě km 8,935 – 11,285,  t.j. v  úseku začínajícím v Rousínově, okres Vyškov od křižovatky se silnicí 
II/430 a končícím ve směru na Habrovany v křižovatce se silnicí III/37931 v délce 0,479 km

II.

Objízdná trasa (obousměrná) pro nákladní dopravu

je vedena v délce cca 60 km po silnici I/50, II/429, II/431 na silnici II/430 přes Slavkov u Brna, Bučovice, 
Nesovice, Milonice, Kolany, Bohdalice, Manerov, Vyškov.

III.

Důvodem uzavírky je realizace staveb na silnici II/430 Brno - Vyškov:
II/430 Rousínov – Tučapy 
II/ 430 Rousínov - průtah
Okružní křižovatka na silnici II/430 Rousínov, Skálova 
Křižovatka Habrovanská silnice II/430 Rousínov
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IV.

Za řádný průběh uzavírky, za zajištění bezpečnosti silničního provozu v místě uzavírky, za stav 
přechodného dopravního značení a splnění podmínek tohoto rozhodnutí je zodpovědný žadatel a jím určená 
odpovědná osoba - zaměstnanec společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,           
Vídeňská 104, Brno pan František Vintr, nar. 11.10.1974, tel. 602 505 828, bytem Kroužek 43, 68301 
Rousínov.

Podmínky povolení uzavírky:

1. Uzavírka bude vytvořena podle předloženého situačního plánu v tomto správním řízení a musí být 
zajištěna z hlediska bezpečného provozu na dotčené silnici.

2. Žadatel na vlastní náklady zajistí umístění dopravního značení a zařízení v místě uzavírky a 
objížďky na základě stanovení přechodné úpravy provozu, které v souladu se zákonem č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu 
na pozemních komunikacích) vydal
 Městský úřad ve Vyškově, odbor dopravy, pod značkou MV 9386/2015 OD dne 4. 3. 2015
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, pod číslem jednacím JMK 

19751/2015 dne 04.0032.2015
 Městský úřad Bučovice, odbor správních agend – úsek dopravy, pod číslem jednacím 

MUB/ÚDA-3981/2015 str dne 24.02.2015
 Městský úřad Bučovice, odbor správních agend – úsek dopravy, pod číslem jednacím 

MUB/ÚDA-6810/2015 str dne 23.03.2015
 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod číslem jednacím 

DSH/3730-15/800-2015/PIL dne 18.02.2015
 Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, pod číslem jednacím OV-

ČJ/11259-15/MAD dne 24.02.2015
 Ministerstvo dopravy Praha, odbor pozemních komunikací, pod značkou 24/2015-120-RD/4

dne 25.2.2015

3. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení a zařízení po dobu trvání uzavírky, provádí jeho 
pravidelnou kontrolu a údržbu. Na začátku uzavírky umístí orientační tabuli s uvedením dat 
zahájení a ukončení uzavírky a dále s uvedením názvu a sídla žadatele. 

4. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu před zahájením uzavírky vhodným způsobem 
informovanost veřejnosti, zejména pak občanů a podnikatelských subjektů majících v oblasti 
uzavírky bydliště nebo sídlo, o rozsahu a době trvání této uzavírky.

5. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl 
umožněn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku.

6. Po celou dobu trvání uzavírky umožní žadatel bezpečný průjezd vozidlům integrovaného 
záchranného systému k přímému zásahu v místě uzavírky.

7. Žadatel zajistí před započetím uzavírky provedení nezbytných úprav a odstranění případných závad 
na výše uvedených objížďkových pozemních komunikací pro zajištění bezpečného průjezdu po
nich a po celou dobu uzavírky bude na nich zajišťovat odstraňování závad ve sjízdnosti. 
Neprodleně po ukončení uzavírky zajistí na objížďkových komunikacích odstranění následných 
škod prokazatelně vzniklých v důsledku převedení provozu z uzavřené silnice II/430 na objížďkové 
silnice.

8. Povinností žadatele je uhradit případné škody, které vzniknou v důsledku uzavírky a v důsledku 
objížďky uživatelům a vlastníkovi silnice.

9. Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo ukončeno v jiných 
termínech, než je uvedeno v tomto rozhodnutí, aby tuto informaci sdělil bezodkladně na Národní 
dopravní informační centrum /NDIC/, Slovenská 7/1124, 70200 Ostrava-Přívoz, tel. 596 663 556, 
596 663 550 nebo mailem ndic@rsd.cz.

K přemístění zastávek linkové osobní dopravy nedochází, proto tuto skutečnost rozhodnutí neobsahuje.

V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 odst. 4 
zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
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O d ů v o d n ě n í :

Správní řízení ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích 
bylo, v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád), zahájeno doručením žádosti, kterou podala právnická osoba EUROVIA CS, a.s., sídlo 
Národní 138/10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 61900 Brno 
v zastoupení společností TRASIG s.r.o., Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26922151 – zmocněnec Petra
Šímová Městskému úřadu ve Vyškově věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Žádost 
byla podána v souladu s § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle § 47 odst. 1 správního řádu přípisem číslo jednací MV 
11872/2015 OD/7 ze dne 04.03.2015 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčených orgánů 
zahájení správního řízení ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky a současně nařídil ústní jednání na 
12.03.2015 se schůzkou v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vyškově.
Městský úřad Vyškov, odbor dopravy  usnesením  číslo jednací MV 11872/2015 OD/7 ze dne 04.03.2015 
současně prohlásil, že účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do spisu správního řízení, 
vedeného pod shora uvedenou spisovou značkou u Městského úřadu ve Vyškově, odboru dopravy, 
Masarykovo nám. 1, (budova B „Greplovo“) a při ústním jednání.
Dále podle § 36 odst. 1 a § 39 odst. 1 ve spojení s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
rozhodl takto:  Účastníci správního řízení vedeného u zdejšího silničního správního úřadu pod výše 
uvedenou spisovou značkou mohou činit návrhy na dokazování  ve lhůtě do ústního jednání a následně se 
mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do ukončení ústního jednání dne 12.03.2015. Následně 
bude silničním správním úřadem vydáno rozhodnutí ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky.
Tento způsob vedení správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního 
řízení podle § 6 odst. 1, 2 správního řádu.
Nezbytným podkladem v řízení podle § 24 zákona o pozemních komunikacích je v souladu § 39 odst. 5 
písm. f) vyhlášky stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona  o 
silničním provozu. Obsah stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která má být 
uzavřena a na objížďkové pozemní komunikaci je závazný pro výrokovou část rozhodnutí silničního 
správního úřadu ve věci povolení uzavírky a je ve smyslu § 149 správního řádu závazným stanoviskem 
dotčeného orgánu. Správní orgány příslušné ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích mají v předmětném řízení postavení dotčeného orgánu.
Při ústním jednání dne 12.03.2015 starosta Obce Kozlany vyslovil nesouhlas s navrženou objízdnou trasou 
pro nákladní dopravu po silnici vedoucí zastavěným územím obce Kozlany jak z hlediska bezpečnosti tak 
z hlediska ochrany životního prostředí v obci.
Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu některých částí silnice II/429 a II/431 se přítomní na 
jednání dohodli, že pro zajištění bezpečnosti provozu na těchto objížďkových PK, bude doplněno 
přechodné dopravní značení (např. snížení rychlosti v obcích, upozornění na zúžená místa, apod.). Doplnění 
stanovení přechodné úpravy provozu vydá Městský úřad Bučovice a Městský úřad Vyškov, na základě 
nově podané žádosti o doplnění přechodného dopravního značení. Další námitky, návrhy ani připomínky 
nebyly uplatněny.
Dne 25.03.2015 obdržel silniční správní úřad doplněné stanovení přechodné úpravy provozu vydané 
Městským úřadem v Bučovicích.
Dne 25.03.2015 obdržel silniční správní úřad vyrozumění ve věci žádosti k přechodnému dopravnímu 
značení vydané Městským úřadem ve Vyškově, ve kterém sděluje, že nestanoví doplnění přechodného 
dopravního značení na sil. II/431 a II/429 v souladu s předcházejícím stanoviskem Policie ČR, Krajské 
ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-13220-23/ČJ-2015-061206 ze
dne 17. 3. 2015.
Oznámením číslo jednací MV 11872/2015 OD/16 ze dne 25.03.2015 byla podle § 36 odst. 3 správního řádu 
poskytnuta možnost účastníkům řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení vyjádřit se k doplněným 
podkladům rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky. 

Po projednání s účastníky řízení, tj. s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníky 
pozemních komunikací, po nichž má být vedena objížďka, s obcemi, na jejichž zastavěném území má být 
povolena uzavírka a nařízena objížďka, a s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je 
umístěna dráha, s ohledem na ochranu dotčených pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu 
na nich rozhodl správní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává k odboru 
dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u odboru dopravy Městkého úřadu  Vyškov.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

Navrovatelé
1. EUROVIA CS, a.s., sídlo Národní 138/10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zástupce: TRASIG s.r.o., Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26922151, DS

Ostatní účastníci
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov, DS
3. Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Praha, Na Pankráci 56, IČ 659 93 390                

adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33,  Brno, DS
4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město,                       

Dlážděná 1003/7, IČ 709 94 234, adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty,                   
státní organizace, Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, Brno, DS

5. Město Rousínov, okres Vyškov, DS, 
6. Město Slavkov u Brna, okres Vyškov, DS
7. Město Bučovice, okres Vyškov, DS
8. Obec Nesovice, okres Vyškov, DS
9. Obec Milonice, okres Vyškov, DS
10. Obec Kozlany, okres Vyškov, DS
11. Obec Bohdalice-Pavlovice, okres Vyškov, DS
12. Město Vyškov, okres Vyškov, DS
13. Obec Tučapy, okres Vyškov, DS
14. Obec Komořany, okres Vyškov, DS

Dotčené orgány
15. Krajský úřad JmK, odbor dopravní správy, oddělení pozemních komunikací, DS
16. Městský úřad Bučovice, odbor správních agend – úsek dopravy, DS
17. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, DS
18. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, DS

Doručí se
19. KŘP JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 68201 Vyškov
20. Hasičský záchranný sbor JmK, Hraničky 425, 682 01 Vyškov
21. Zdravotní záchranná služba Vyškov, Purkyňova 36, 682 00 Vyškov 
22. VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov
23. Tourbus, a.s., Opuštěná 4, 602 00 Brno
24. SEBUS s.r.o., Viničné Šumice 371, 66406 Viničné Šumice
25. KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž
26. FTL – First Transport Lines, a.s., Letecká 8, 796 23 Prostějov
27. ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín
28. ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava
29. KORDIS JMK, spol. s.r.o. Nové Sady 30, 602 00 Brno
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