KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Č.j.: JMK 136553/2017

Sp.zn.: S-JMK 133293/2017 OD

Brno 20.09.2017

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy podle § 40 odst. 3 písm. d) 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 I. třídy, na
základě návrhu žadatele právnické osoby COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, Region
Jihomoravský, Tyršova 748, 664 42 Modřice, IČ:26177005 podaného v zastoupení právnickou
osobou DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ:63471752 (účastník řízení podle § 27 odst.1
písm.a) zák.č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“) dále jen
„žadatel“, doručeného dne 13.09.2017, podle ust. § 24 odst. 2 zákona o
pozemních
komunikacích a v souladu s § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje uzavírku
silnice :
v místě :

druh uzavírky :
termín:
důvod:

I/53 Znojmo – Pohořelice
v k.ú. Lechovice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský
v km cca 12,800 – 13,430 provozního staničení silnice
(tj. v extravilánu v úseku mezi horní a dolní částí obce Lechovice, v místě
začínajícím za mostem ev.č.53-007 přes Jevišovku a končícím za mostem
ev.č.53-010)
částečná-uzavírka jednoho jízdního pruhu
od 02.10.2017 do 19.10.2017
oprava povrchu vozovky
v rámci realizace akce „I/53 Lechovice – oprava povrchu“

popis objížďky:
V místě částečné uzavírky silnice bude veškerý provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a
bude řízen světelným signalizačním zařízením.
Podmínky částečné uzavírky silnice I/53 :
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení a dopravního zařízení a odpovídá za jeho stav po celou
dobu uzavírky a objížďky. 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 vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle stanovení přechodné úpravy provozu na
silnici I/53 vydané zdejším odborem opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 pod Č.j.: JMK
133300/2017, Sp.zn.: S-JMK 133293/2017, vydané po písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo
(souhlasné vyjádření ze dne 06.09.2017 zn.KRPB 206942/ČJ-2017-061306). Stanovení přechodné
úpravy provozu je přílohou a nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí, včetně výkresové
dokumentace (situace dopravního značení).
2. 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.
3. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel neprodlenně odstranění případných následných škod které
vzniknou na objízdné trase v důsledku převedení provozu z uzavřené komunikace včetně uvedení
dopravního značení do původního stavu.
4. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn průjezd vozidel požární ochrany a rychlé zdravotní služby
a dále přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku silnice.
5. Částečnou uzavírkou silnice I/53 nebudou dotčeny zastávky linkové osobní dopravy. Po celou
dobu uzavírky silnice I/53 bude zajištěn provoz vozidel linkové osobní dopravy po této pozemní
komunikaci – vozidla budou vedena po své standardní trase.
6. Odpovědnou osobou za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí je za žadatele právnickou osobu
COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, Region Jihomoravský, Tyršova 748, 664 42 Modřice,
IČ:26177005 Ing. Petr Jeleček, tel. 733780411.
7. Krajský úřad Jihomoravského kraje, 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.
Částečně uzavřeným úsekem silnice I/53 jsou vedeny spoje linkové osobní dopravy, jejichž provoz
zajišťují dopravci :
 Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, IČ:63496283
 TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, 674 01 Třebíč, IČ:26244136
 BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, IČ:25302078
 ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 48, 695 01 Hodonín, IČ:60747536

 INFOBUS s.r.o., Pod Harfou 938/42, 190 00 Praha 9, IČ:24245224
Odůvodnění:
Správní řízení ve věci povolení částečné uzavírky silnice I/53 v k.ú. Lechovice v rámci realizace akce
„I/53 Lechovice – oprava povrchu“ dle výrokové části rozhodnutí bylo v souladu s ust.§ 44 odst.1
správního řádu zahájeno doručením podání žadatele Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, věcně a
místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu dne 13.09.2017.
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy bylo přípisem pod Č.j.: JMK 133302/2017,
Sp.zn. S-JMK 133293/2017 ze dne 13.09.2017, podle § 47 odst. 1 správního řádu oznámeno
účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci povolení částečné uzavírky silnice I/53. Vzhledem
ke skutečnosti, že správní orgán měl k dispozici všechny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci,
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dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Souběžně s oznámením
o zahájení správního řízení, silniční správní úřad podle § 36 odst. 1 a § 39 odst. 1 ve spojení s § 36
odst. 3 správního řádu usnesením rozhodl, že účastníci správního řízení vedeného pod spisovou
značkou S-JMK 133293/2017 mohou činit návrhy na dokazování ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení
tohoto usnesení doručením na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy ve stanovené
lhůtě a upozornil, že po uplynutí této lhůty bude silničním správním úřadem vydáno meritorní
rozhodnutí v předmětné věci. Oznámení zahájení řízení bylo všem účastníkům řízení doručeno
datovou schránkou dne 13.09.2017. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu správního řízení nebyly u
silničního správního úřadu podány žádné jiné důkazy ani návrhy účastníků řízení a účastníci nevyužili
svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, je možno vydat rozhodnutí v předmětné věci.
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.
Toto povolení uzavírky silnice I/53 dle výrokové části rozhodnutí bylo vydáno podle § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, na základě podání žadatele právnické osoby COLAS CZ, a.s. Ke
Klíčovu 9, 190 00 Praha, Region Jihomoravský, Tyršova 748, 664 42 Modřice, IČ:26177005 podaného
v zastoupení právnickou osobou DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ:63471752 (žadatel-tzv.
hlavní účastník řízení podle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu).
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (tzv. vedlejší účastník řízení) jsou též další
dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.
Touto osobou je dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vlastník dotčené
pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka - Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, IČ:65993390, neboť v řízení
mohou být práva a povinnosti vlastníka silnice I. třídy přímo dotčeny. Tento účastník řízení vydal
souhlas s povolením částečné uzavírky silnice I/53 dne 11.09.2017. V souladu s ust. § 24 odst. 2 písm.
d) zákona o pozemních komunikacích byla žádost projednána s příslušným orgánem Policie ČR,
kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo.
Souhlas tohoto dotčeného orgánu ze dne 06.09.2017 pod zn. KRPB 206942/ČJ-2017-061306 je
součástí spisu.
Vzhledem ke skutečnosti, že si uzavírka silnice I/53 nevyžádá dočasné přemístění zastávky linkové
osobní dopravy a nebude změněna trasa vozidel linkové osobní dopravy, není v tomto řízení
dotčeným orgánem dopravní úřad.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy se v řízení zabýval všemi návrhy a vyjádřeními
účastníků řízení. Při rozhodování dbal, aby uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu,
objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující. Označení uzavírky
a objížďky stanoveným způsobem je uvedeno v podmínce č. 1 tohoto rozhodnutí.
Podmínky dotčeného orgánu ve věcech přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou
v souladu s ustanovením § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky
respektovány výkresovou dokumentací přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a
dále podmínkou č.1. tohoto rozhodnutí.
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 vydané zdejším odborem opatřením obecné
povahy dne 13.09.2017 pod Č.j.: JMK 133300/2017, Sp.zn.: S-JMK 133293/2017 OD, které tvoří
přílohu a nedílnou součást tohoto rozhodnutí, nabylo účinnosti dne 19.09.2017.
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S ohledem na ochranu silnice I/53 a bezpečnost silničního provozu na ní byly stanoveny podmínky
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
dopravy, prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

otisk
úředního
razítka

Ing. Jiří Masařík
vedoucí oddělení pozemních komunikací

vz. Mgr. Jana Červinková, v.r.
zástupce vedoucího oddělení pozemních komunikací

Za správnost vyhotovení:
Irena Mihalíková
oprávněná úřední osoba

Počet listů rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:
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Příloha a nedílná součást rozhodnutí:
P01 Stanovení přechodné úpravy provozu vydané KrÚ JMK, OD (Č.j.: JMK 133300/2017 ze dne
13.09.2017)
P02-P03 Situace přechodného dopravního značení
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Rozdělovník:
COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9,Praha,Region Jihomoravský,Tyršova 748, 664 42 Modřice, IČ:26177005
 v zastoupení: DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ:63471752 - DS
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390 - DS
Dotčený orgán:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát
Pražská 59, 670 20 Znojmo, IČ:75151499 - DS

Znojmo,

Na vědomí :
 Hasičský záchranný sbor JM kraje, Pražská 83, 669 03 Znojmo,IČ:70884099 - DS
 Zdravotnická záchranná služba JMK,p.o.,Pražská 3872/59a, 66902 Znojmo,IČ:00346292 - DS
 Nemocnice Znojmo,p.o.,odbor dopravy, Jánského 11,66902 Znojmo,IČ:00092584 - DS
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3,
602 00 Brno, Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 02 Znojmo, IČ:70932581 - DS
 Obecní úřad Lechovice, 671 63 Lechovice, IČ:00637424 - DS
 Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo, IČ:00293881 - DS
 Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 66902 Znojmo, IČ: 63496283-DS
 TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, 674 01 Třebíč, IČ:26244136- DS
 BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 5302078- DS
 ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 48, 695 01 Hodonín, IČ:60747536- DS

 INFOBUS s.r.o., Pod Harfou 938/42, 190 00 Praha 9, IČ:24245224 - DS





Ministerstvo dopravy, odbor PK, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha, IČ:66003008 - DS
Policejní prezidium, CDI, poštovní schránka 62/OS, 170 89 Praha 7, IČ:00007064 - DS
KORDIS JMK, spol. s r.o., IČ:26298465 - DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, odd. veřejné osobní dopravy - e-mail
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