Městský úřad Boskovice
odbor dopravy
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Vyřizuje: Mgr. Iveta Skotáková
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ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích)
věcně a místně příslušný silniční správní úřad, odbor dopravy, na základě žádosti účastníka řízení
(dále jen žadatel – účastník řízení podle §27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů)
firmy PM Realstav s.r.o., U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora, IČO: 29210658
(dále jen žadatel)
podané v zastoupení společností GEFAB CS, spol. s r.o. Švédská 5, 620 00 Brno, IČO: 41602901 o
povolení úplné uzavírky silnice III/0435 v km cca 0,000-0,040 tj. úsek přiléhající k silnici I/43, a to ve
dnech 12.7.2014, 31.7.2014 a 1.8.2014 z důvodu realizace prací v rámci stavby ,,Bezpečné přechody
– I/43, Skrchov, km 42,802“, po projednání s vlastníky, resp. správci uzavírkou a objížďkou dotčených
silnic tj. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko,
Komenského 2, 678 01 Blansko (dále jen SÚS JMK – účastník řízení podle §27 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno,
Šumavská 33, 602 00 Brno (dále jen ŘSD – účastník řízení podle §27 odst. 3 správního řádu
s postavením účastníka dle § 27 odst. 1 správního řádu) a Obcí Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice,
IČO: 00532177, na jejímž zastavěném území je nařízena uzavírka a stanovena objížďka (dále jen Obec
Skrchov - účastník řízení podle §27 odst. 3 správního řádu s postavením účastníka dle §27 odst. 1
správního řádu), po posouzení
r o z h o d l takto:
v souladu s § 67 a následnými zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 24 odst.2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, se žádosti vyhovuje a
povoluje
úplnou uzavírku níže uvedené silnice pro silniční provoz v rozsahu níže uvedeném a nařizuje pro
tento provoz objížďku:
a) Silnice
: III/0435 v km cca 0,000-040
Rozsah uzavírky

: úplná

Délka uzavírky

: 0,040km

Délka objížďky

: cca 0,380 km

Doba trvání uzavírky: 12. 7. 2014 (sobota), 31. 7. 2014 (čtvrtek) a 1. 8. 2014 (pátek)

Č.j.: SMBO 6779/2014 DOP

-2-

b) Trasa objížďky:
silniční provoz bude ve směru od Svitav veden od uzavřeného odbočení ze silnice I/43 na silnici
III/0435 po silnici I/43 a dále vlevo po odpočívadle při sjezdu ze silnice I/43 na silnici III/0435,
v opačném směru je objížďka vedena po stejné trase
c) Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení akce:
PM Realstav s.r.o., U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora, IČO: 29210658 – odpovědná osoba p.
Michal Novák, vedoucí výroby, nar. 21.5.1986, tel. 602541806
d) Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy:
ke zrušení nebo přemístění zastávek linkové osobní dopravy nedojde
e) Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích:
dle stanovení přechodné úpravy provozu vydané odborem dopravy Městského úřadu Boskovice
pod č.j. DMBO 9848/2014 DOP.
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v průběhu uzavírky a objížďky se stanoví tyto
podmínky:
1. Žadatel zabezpečí na vlastní náklady označení uzavírky silnic a vyznačení změn v organizaci
dopravy dopravními značkami. Po celou dobu trvání uzavírky je žadatel povinen zabezpečit
okamžitou obnovu dopravních značek v případě poškození nebo zcizení.
2. Žadatel je povinen dodržet termín ukončení doby uzavírky, příp. jej zkrátit. Po skončení
uzavírky žadatel silnici v celém rozsahu zprůjezdní, provede odstranění dopravních značek.
3. Žadatel zajistí bezpečný přístup k nemovitostem dotčených uzavírkou a vždy vozidlům
hasičského záchranného sboru a vozidlům zdravotnické záchranné služby.
4. Žadatel před zahájením uzavírky zajistí kontrolu všech osazených dopravních značek.
Upozornění:
Silniční správní úřad může udělené povolení o uzavírce při nesplnění výše uvedených podmínek
omezit nebo zrušit.
Odůvodnění
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, obdržel žádost výše uvedeného žadatele o povolení úplné
uzavírky silnice III/0435 v km cca 0,000-0,040 tj. úsek přiléhající k silnici I/43, a to ve dnech 12.7.2014,
31.7.2014 a 1.8.2014 z důvodu realizace prací v rámci stavby ,,Bezpečné přechody – I/43, Skrchov, km
42,802“, doloženou předepsanými náležitostmi včetně
 souhlasu vlastníka, resp. správce uzavírkou dotčené silnice SÚS JMK ze dne 16.4.2014
 souhlasu vlastníka, resp. správce objížďkou dotčené silnice ŘSD ze dne 14.4.2014
 souhlasu Obce Skrchov, na jejímž zastavěném území je nařízena uzavírka, ze dne 19.6.2014
 vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, jako příslušného
dopravního úřadu č.j.: JMK 72866/2014 ze dne 20.6.2014
 souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko –
Vyškov, Dopravní inspektorát Blansko (dále jen DI Blansko) s návrhem přechodné úpravy
provozu č.j. KRPB-97924/ČJ-2014-061806-TES ze dne 16.4.2014
Dne 15.5.2014 odeslal Odbor dopravy Městského úřadu Boskovice všem známým účastníkům řízení
v dané věci Oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí přípisem č.j.
SMBO 6779/2014 DOP , kde stanovil těmto účastníkům podle § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu pět
kalendářních dnů, ve které mohou činit další návrhy v dané věci.
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Po uplynutí této lhůty odbor dopravy žádost posoudil a s ohledem na to, že ve stanovené lhůtě nikdo
z účastníků další návrhy neučinil a také proto, že realizaci požadovaných stavebních prací v rámci
akce ,,Bezpečné přechody – I/43, Skrchov, km 42,802“ nelze uskutečnit bez požadované uzavírky
silnice III/0435, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Řízení o uzavírce silnice I/43 ve Skrchově, která bude také realizací uvedené stavby vyvolána je
vedeno Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podaným prostřednictvím odboru dopravy
Městského úřadu Boskovice, nám.9. května 954/2, 680 11 Boskovice.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát
uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne,
písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti
určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

otisk
úředního
razítka

Ing. Milada Bělehrádková
vedoucí odboru dopravy

Příloha: 9x situace PÚP
Rozdělovník:
Účastníci řízení podle §27 odst. 1 správního řádu:
PM Realstav s.r.o., U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora, zastoupen společností GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno
(osobně)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno (DS)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Blansko, Komenského 2 (DS)
Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice (DS)
Na vědomí: PČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Blansko, Bezručova 31 (DS)
HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko (DS)
Zdravotnická záchran. služba Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno (DS)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (DS)

