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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení stavebního úřadu, úsek
silničního hospodářství (dále jen „silniční správní úřad“), pověřený výkonem působnosti silničního
správního úřadu 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“), ve věcech silnic II. a III. třídy a
veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo orgán kraje v přenesené působnosti, a současně pověřený dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona o
pozemních komunikacích výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací v rámci územního obvodu města Bučovice, obdržel dne 25.08.2022 žádost společnosti

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih, IČ 452 74 924, Vídeňská
104, 619 00 Brno,
kterou zastupuje společnost
DoZBos s.r.o., IČ 293 72 381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice
(dále jen „žadatel“) o vydání povolení úplné uzavírky pozemní komunikace podle ust. § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o pozemních komunikacích“)

1. povoluje úplnou uzavírku silnice II. třídy II/429
v rámci akce: „II/429 Bohdalice – Nesovice, 4. stavba (km 6,507 – 8,449)“.

Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
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 Přesné označení uzavírky:
dle žádosti a situace návrhu umístění přechodného dopravního značení se jedná o pozemní
komunikaci:
• silnice II/429, spočívající v úplném uzavření komunikace v úseku (km 6,507 – 8,449) začínajícím
bezprostředně za křižovatkou se silnicí I/50 v obci Nesovice a končícím před křižovatkou se silnicí
III/4292 (odbočka na obec Uhřice) za obcí Milonice dle výkresů, které jsou přílohou tohoto
rozhodnutí,
•

úplnou uzavírku:
• silnice II/429, spočívající v úplném uzavření komunikace v úseku začínajícím
bezprostředně za křižovatkou se silnicí I/50 v obci Nesovice a končícím před křižovatkou
se silnicí III/4292 (odbočka na obec Uhřice) za obcí Milonice,
• místo staničení: km 6,507 – 8,449,
• na dobu trvání: od okamžiku vydání tohoto rozhodnutí – 31.11.2022 dle předloženého
harmonogramu prací a výkresů v přílohách tohoto rozhodnutí,

 z důvodu
•

výměny živičného krytu silnice II/429, případně celé konstrukce vozovky, výměny
silničních obrub, úpravy odvodnění silnice, úpravy sjezdů, výstavby nového mostu
ev. č. 429-004 v obci Nesovice, přeložky vedení veřejného osvětlení a rozhlasu v obci
Nesovice a výstavby nové opěrné zdi v obci Milonice,

 osobní linková doprava
• nebude dotčena, během rekonstrukce silnice II/429 bude autobusům vjezd povolen.
Zastávka Nesovice, pož. zbrojnice bude přesunuta do míst k Hostinci U Bartoška, po
obsloužení této zastávky budou pokračovat po místní komunikaci (ul. Kout) obce
Nesovice směrem k čerpací stanici. Provoz bude částečně řízen světelným signalizačním
zařízením (v tomto úseku ul. Kout v Nesovicích) a v obci Milonice, přibližně u budovy
s pobočkou České pošty.
Dle ust. § 39 odst. 1 písm. e) vyhlášky o pozemních komunikacích byla zvolena jako osoba odpovědná za
organizování/provedení akce zástupce společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, odštěpný závod
Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, František Vintr – hlavní stavbyvedoucí, telefon: 602 505 828, e-mail:
frantisek.vintr@eurovia.cz.

 Další podmínky a skutečnosti:
•
•

•

žadatel bude postupovat dle ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích v souladu s ust.
§ 39 odst. 3 vyhlášky o pozemních komunikacích.
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 a
s vyhláškou č. a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ust. § 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky o pozemních komunikacích je nedílnou součástí rozhodnutí
v předmětné věci stanovení dopravního značení v místě uzavírky. Dle uvedeného jsou nedílnou
součástí rozhodnutí opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Městského
úřadu Bučovice, Odboru správních agend č. j.: MUB/OD-54798/2022 lab ze dne 31.08.2022,
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru dopravy č. j.: JMK 125099/2022 ze dne 25.08.2022 a opatření
obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Vyškov, Odboru
dopravy č. j.: MV 69566/2022 OD/4 Šl ze dne 24.08.2022.
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•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

V souladu s ust. § 39 odst. 3 vyhlášky o pozemních komunikacích žadatel na začátku uzavírky
umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické
osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
Žadatel o uzavírku provede v případě předpokladu zhoršení stavu dotčených pozemních
komunikací z důvodu zřízení uzavírky kontrolu dotčené pozemní komunikace společně s jejich
vlastníkem před začátkem uzavírky a po ukončení uzavírky (případně si obě strany pořídí
fotodokumentaci či jiné podklady).
Uzavírkou nesmí dojít k poškození nebo znečištění povrchu dotčené pozemní komunikace. Po
ukončení uzavírky zajistí žadatel odstranění případných následných škod, které vznikly
v důsledku uzavření pozemních komunikací.
Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
Nikdo nemá dle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nárok na náhradu případných
ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky.
Dle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může podat věcně a místně příslušný správní
orgán nebo příslušný orgán Policie ČR návrh na doplnění či upřesnění dopravního značení a
zařízení.
V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad omezit toto povolení
nebo zrušit.
Dodržet podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Bučovice, Odboru
správních agend č. j.: MUB/OD-54798/2022 lab ze dne 31.08.2022.
Dodržet podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu Krajského úřadu Jihomoravského
kraje, Odboru dopravy č. j.: JMK 125099/2022 ze dne 25.08.2022.
Dodržet podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Vyškov, Odboru
dopravy č. j.: MV 69566/2022 OD/4 Šl ze dne 24.08.2022.
Dodržet podmínky souhlasu s uzavírkou dotčeného dopravního úřadu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru dopravy, č. j.: JMK 125872/2022 dne 26.08.2022, které se
společně dotýkají tohoto řízení.
Po ukončení akce bude dopravní značení z pozemních komunikací ihned odstraněno.

2. nařizuje objížďku
Objízdné trasy jsou stanoveny následovně:
- obyvatelé obce Nesovice, kteří využívají pro příjezd ke svým nemovitostem silnici II/429, budou
moci využívat místní komunikaci obce Nesovice přes Nové Zámky, a to tak, že mohou využít
pouze vjezd a výjezd do obce Nesovice ze strany silnice I/50 v obci Nesovice.
- obyvatelé obce Milonice se dostanou ke svým nemovitostem po vyfrézované vozovce, a to tak,
že mohou využít pouze vjezd a výjezd do obce Milonice ze silnice II/429 od odbočky na obec
Uhřice.
- hlavní objízdná trasa: bude využita stávající objízdná trasa s již probíhající uzavírkou „II/429
Bohdalice – Nesovice, 1. stavba (km 0,046 – 1,653)“ – úsek Bohdalice – Kozlany, která je
v termínu od 13.06.2022 do 30.11.2022 a to obousměrně po silnicích I/50 a II/431 (NesoviceNevojice-Bučovice-Bohaté Málkovice-Bohdalice), dle výkresů, které jsou přílohou tohoto
oznámení,
- pro účel dopravní obsluhy obcí Kozlany, Uhřice a Hvězdlice bude využita další objízdná trasa:
obousměrně po silnicích III/43341, III/43339, II/429 (Brankovice-Nemochovice-ChvalkoviceHvězdlice-Kozlany),
a to vše dle předložených výkresů v přílohách tohoto rozhodnutí.
Dle ust. § 39 odst. 1 písm. e) vyhlášky o pozemních komunikacích byla zvolena jako osoba odpovědná za
organizování/provedení akce zástupce společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, odštěpný závod
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Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, František Vintr – hlavní stavbyvedoucí, telefon: 602 505 828, e-mail:
frantisek.vintr@eurovia.cz.

3. odkladný účinek
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích).

 Účastníci správního řízení:
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:
-

EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, odštěpný závod Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno.

Podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu jsou účastníky řízení osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon.
Účastníkem řízení dle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích je vlastník pozemní
komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka.
Účastníkem správního řízení je rovněž obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka a provozovatel dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha. Těmito
účastníky jsou:
-

-

Jihomoravský kraj, IČ 708 88 337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, hospodaření
se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, IČ 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno,
Česká republika v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 56, Praha,
Obec Nesovice, IČ 002 92 141, Nesovice 305, 683 33 Nesovice,
Obec Milonice, IČ 003 68 652, Milonice 118, 683 33 Nesovice,
Obec Kozlany, IČ 003 68 695, Kozlany 8, 683 41 Bohdalice,
Obec Chvalkovice, IČ 003 72 293, Chvalkovice 61, 683 41 Bohdalice,
Městys Hvězdlice, IČ 002 91 811, Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice,
Městys Brankovice, IČ 002 91 668, Náměstí 101, 683 32 Brankovice,
Obec Bohaté Málkovice, IČ 003 68 750, Bohaté Málkovice 56, 685 01 Bučovice,
Obec Nevojice, IČ 002 92 150, Nevojice 33, 685 01 Bučovice,
Obec Bohdalice-Pavlovice, IČ 002 91 041, Bohdalice 125, 683 41 Bohdalice,
Obec Nemochovice, IČ 003 73 508, Nemochovice 132, 683 33 Nesovice a
Město Bučovice, IČ 002 91 676, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice.

Odůvodnění:
Žadatelem byla 25.08.2022 dodána do datové schránky MÚ Bučovice prostřednictvím veřejné datové
sítě žádost adresovaná silničnímu správnímu úřadu, ve věci povolení úplné uzavírky pozemní
komunikace podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Dle žádosti a situace návrhu
umístění přechodného dopravního značení se jednalo o úplnou uzavírku silnice II/429, spočívající
v úplném uzavření komunikace v úseku (km 6,507 – 8,449) začínajícím bezprostředně za křižovatkou se
silnicí I/50 v obci Nesovice a končícím před křižovatkou se silnicí III/4292 (odbočka na obec Uhřice) za
obcí Milonice.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení zahájeno doručením
podání žadatele do datové schránky Městského úřadu Bučovice prostřednictvím veřejné datové sítě.
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Dle ust. § 39 odst. 1 písm. e) vyhlášky o pozemních komunikacích byla zvolena jako osoba odpovědná za
organizování/provedení akce zástupce společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, odštěpný závod
Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, František Vintr – hlavní stavbyvedoucí, telefon: 602 505 828, e-mail:
frantisek.vintr@eurovia.cz.
Dle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je možné částečně nebo úplně uzavřít provoz na
dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích popřípadě
může být nařízena objížďka.
V souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad žádost
projednal s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a s vlastníkem pozemní
komunikace, po níž má být vedena objížďka. Dle výše uvedeného jsou vlastníky dotčených pozemních
komunikací Jihomoravský kraj, zastoupený majetkovým správcem Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Česká republika, zastoupená Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a obec Nesovice.
Silniční správní úřad dle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích žádost projednal
s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka. Dotčenými
obcemi jsou: Obec Milonice, IČ 003 68 652, Milonice 118, 683 33 Nesovice, Obec Nesovice, IČ
002 92 141, Nesovice 305, 683 33 Nesovice, Obec Kozlany, IČ 003 68 695, Kozlany 8, 683 41 Bohdalice,
Obec Chvalkovice, IČ 003 72 293, Chvalkovice 61, 683 41 Bohdalice, Městys Hvězdlice, IČ 002 91 811,
Nové Hvězdlice 72, 683 41 Bohdalice, Městys Brankovice, IČ 002 91 668, Náměstí 101, 683 32
Brankovice, Obec Bohaté Málkovice, IČ 003 68 750, Bohaté Málkovice 56, 685 01 Bučovice, Obec
Nevojice, IČ 002 92 150, Nevojice 33, 685 01 Bučovice, Obec Bohdalice-Pavlovice, IČ 002 91 041,
Bohdalice 125, 683 41 Bohdalice, Obec Nemochovice, IČ 003 73 508, Nemochovice 132, 683 33 Nesovice
a Město Bučovice, IČ 002 91 676, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice.
Silniční správní úřad dle ust. § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích žádost projednal
rovněž s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně
přístupné účelové komunikaci. Příslušným orgánem Policie České republiky pro danou oblast je Krajské
ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát.
Jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěná dráha, projedná silniční správní úřad dle ust. § 24 odst. 2
písm. c) zákona o pozemních komunikacích žádost také s provozovatelem dráhy. Souhlas provozovatele
dráhy nebyl vyžadován, neboť nedojde ke střetu pozemní komunikace a dráhy.
Dle ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích v souladu s ust. § 39 odst. 3 vyhlášky o
pozemních komunikacích musí být uzavírka označena předepsaným způsobem. Označení uzavírky
upravuje zvláštní předpis, v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgány
stanovující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích mají postavení dotčeného orgánu.
• Správními orgány příslušnými ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
v místě uzavírky jsou Městský úřad Bučovice, Odboru správních agend, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor dopravy a Městský úřad Vyškov, Odbor dopravy.
Pokud si uzavírka dle ust. § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky o pozemních komunikacích vyžádá dočasné
přemístění zastávek linkové osobní dopravy je nutný souhlas dotčeného dopravního úřadu. Souhlas
s uzavírkou dotčeného dopravního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy byl
doložen pod č. j.: JMK 125872/2022 dne 26.08.2022.
Silniční správní úřad v předmětném správním řízení shromáždil následující podklady:
-

podání žadatele ze dne 25.08.2022 evidované pod č. j.: 54107/2022,
výkresy „Situace dopravně-inženýrských opatření“ na akci „II/429 Bohdalice – Nesovice,
4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres objízdná trasa, „Situace dopravně-inženýrských opatření“
na akci „II/429 Bohdalice – Nesovice, 4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres úplná uzavírka – obec
Nesovice_část 1 a „Situace dopravně-inženýrských opatření“ na akci „II/429 Bohdalice –
Nesovice, 4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres úplná uzavírka – obec Milonice_část 2, datace
08/2022, vypracované Kateřinou Sofkovou, DiS., DoZBos s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 17,
680 01 Boskovice,
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vyjádření a souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor
Vyškov, DI č. j.: KRPB-172098-2/ČJ-2022-061206 ze dne 19.08.2022,
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Bučovice,
Odboru správních agend č. j.: MUB/OD-54798/2022 lab ze dne 31.08.2022,
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru dopravy č. j.: JMK 125099/2022 ze dne 25.08.2022,
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Vyškov,
Odboru dopravy č. j.: MV 69566/2022 OD/4 Šl ze dne 24.08.2022,
plná moc k zastupování mezi společností EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, odštěpný závod oblast
Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno a společností DoZBos s.r.o., IČ 293 72 381,
Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice,
souhlas vlastníka pozemních komunikací Jihomoravského kraje, zastoupeného majetkovým
správce Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje ze dne
23.08.2022,
souhlas vlastníka pozemních komunikací České republiky, zastoupeného Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Závod Brno ze dne 22.08.2022,
harmonogram prací společnosti EUROVIA CS, a.s. na stavbu,
souhlas dotčeného dopravního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy
č. j.: JMK 125872/2022 dne 26.08.2022.
souhlasy s uzavírkou a objízdnou trasou od obcí: obec Milonice ze dne 23.08.2022, obec
Nesovice ze dne 22.08.2022, obec Kozlany ze dne 24.08.2022, obec Chvalkovice ze dne
24.08.2022, městys Hvězdlice ze dne 23.08.2022, městys Brankovice ze dne 23.08.2022, obec
Bohaté Málkovice ze dne 23.08.2022, obec Nevojice ze dne 29.08.2022, obec BohdalicePavlovice ze dne 25.08.2022 a město Bučovice ze dne 30.08.2022.

Silniční správní úřad v souladu s dikcí § 47 odst. 1 správního řádu písemností č. j.: MUB/OSÚ-55295/2022
horja ze dne 31.08.2022 oznámil všem účastníkům řízení zahájení správního řízení vedeného pod
spisovou zn. OSÚ-21224/2022-horja podle § 24 zákona o pozemních komunikacích ve věci povolení
uzavírky silnice II/429, spočívající v úplném uzavření komunikace v úseku začínajícím bezprostředně za
křižovatkou se silnicí I/50 v obci Nesovice a končícím před křižovatkou se silnicí III/4292 (odbočka na
obec Uhřice) za obcí Milonice, kdy bude umožněn vjezd vozidlům s povolením stavby a autobusům
linkové osobní dopravy, dle výkresů „Situace dopravně-inženýrských opatření“ na akci „II/429 Bohdalice
– Nesovice, 4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres objízdná trasa, „Situace dopravně-inženýrských
opatření“ na akci „II/429 Bohdalice – Nesovice, 4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres úplná uzavírka –
obec Nesovice_část 1 a „Situace dopravně-inženýrských opatření“ na akci „II/429 Bohdalice – Nesovice,
4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres úplná uzavírka – obec Milonice_část 2, datace 08/2022,
vypracovaných Kateřinou Sofkovou, DiS., DoZBos s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01
Boskovice a ve stanovení objížděk k této uzavírce. Silniční správní úřad dal současně podle ustanovení
§ 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí účastníkům tohoto správního řízení možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě stanovené na 3 dny ode dne doručení oznámení doručením
silničnímu správnímu úřadu ve stanovené lhůtě. Účastníci byli poučeni, že po uplynutí této lhůty bude
vydáno rozhodnutí v předmětné věci. Zároveň byli poučeni, že v souladu s ust. § 36 odst. 1 správního
řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí v předmětné věci a o tom, že 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.
Silniční správní úřad na základě ust. § 24 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích v souladu s ust. § 39
odst. 4 vyhlášky o pozemních komunikacích specifikoval přesné označení uzavírky, dobu trvání uzavírky,
stanovil trasu objížďky. Dále ustanovil osobu odpovědnou za organizování a zabezpečení průběhu celé
akce včetně dopravního značení. Uzavírkou byla vyvolána potřeba stanovení přechodného dopravního
značení, a proto byla příslušným správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na dotčených
pozemních komunikacích.
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Silniční správní úřad v řízení postupoval v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích
projednal vše související s předmětnou uzavírkou a objížďkou s vlastníky dotčených pozemních
komunikací, s obcemi na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a vedena objížďka, s Policií
České Republiky a rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. Silniční správní úřad neprodleně
oznámí rozhodnutí dotčeným subjektům dle ust. § 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené
rozhodnutí vydal.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno
doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 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 dále 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. Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

Mgr. Jaromír Horák v. r.
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení: Mgr. Jaromír Horák
Přílohy:
výkresy: „Situace dopravně-inženýrských opatření“ na akci „II/429 Bohdalice – Nesovice,
4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres objízdná trasa, „Situace dopravně-inženýrských opatření“
na akci „II/429 Bohdalice – Nesovice, 4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres úplná uzavírka – obec
Nesovice_část 1 a „Situace dopravně-inženýrských opatření“ na akci „II/429 Bohdalice –
Nesovice, 4. stavba (km 6,507 – 8,449)“ výkres úplná uzavírka – obec Milonice_část 2, datace
08/2022, vypracované Kateřinou Sofkovou, DiS., DoZBos s.r.o., IČ 293 72 381, Otakara Kubína
17, 680 01 Boskovice, přílohy 1-3
- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Bučovice,
Odboru správních agend č. j.: MUB/OD-54798/2022 lab ze dne 31.08.2022, jako příloha č. 4
- opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Krajského úřadu
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Jihomoravského kraje, Odboru dopravy č. j.: JMK 125099/2022 ze dne 25.08.2022, jako
příloha č. 5
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Vyškov,
Odboru dopravy č. j.: MV 69566/2022 OD/4 Šl ze dne 24.08.2022, jako příloha č. 6,
souhlas s uzavírkou dotčeného dopravního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
Odboru dopravy č. j.: JMK 125872/2022 dne 26.08.2022, jako příloha č. 7

Obdrží:
Účastníci řízení, zástupci:
DoZBos s.r.o., IDDS: habk3nv
Město Bučovice, zde
Městys Brankovice, IDDS: dnqbfcn
Městys Hvězdlice, IDDS: yy9bubi
Obec Bohaté Málkovice, IDDS: uhvazut
Obec Bohdalice - Pavlovice, IDDS: v8ybhk7
Obec Chvalkovice, IDDS: u4ja2q6
Obec Kozlany, IDDS: n2kbsjx
Obec Milonice, IDDS: frya2hb
Obec Nemochovice, IDDS: k56b5ub
Obec Nesovice, IDDS: 7dcbcgm
Obec Nevojice, IDDS: umvbvbq
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, IDDS: zjq4rhz
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Střed, IDDS: k3nk8e7
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, IDDS:
jydai6g
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, oddělení dopravy a silničního správního úřadu, IDDS: wc6bqdy
MÚ Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, zde
Ostatní:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, IDDS: ybiaiuv
KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., IDDS: rv5mvri
BDS-BUS, IDDS: disqzsj
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Příloha č. 1 k rozhodnutí ze dne 06.09.2022 pod č. j.: MUB/OSÚ-55447/2022 horja

Příloha č. 2 k rozhodnutí ze dne 06.09.2022 pod č. j.: MUB/OSÚ-55447/2022 horja

Příloha č. 3 k rozhodnutí ze dne 06.09.2022 pod č. j.: MUB/OSÚ-55447/2022 horja

Příloha č. 4 k rozhodnutí ze dne 06.09.2022 pod č. j.: MUB/OSÚ-55447/2022 horja

Příloha č. 5 k rozhodnutí ze dne 06.09.2022 pod č. j.: MUB/OSÚ-55447/2022 horja

Příloha č. 6 k rozhodnutí ze dne 06.09.2022 pod č. j.: MUB/OSÚ-55447/2022 horja

Příloha č. 7 k rozhodnutí ze dne 06.09.2022 pod č. j.: MUB/OSÚ-55447/2022 horja

