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Č. j.:  JMK 98073/2013 Sp. zn.: S - JMK 98073/2013 OD Brno 12.09.2013  
   
   
 
 
 

  

R O Z H O D N U T Í  

 

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 s výjimkou věcí, ve kterých 

rozhoduje Ministerstvo dopravy, na základě žádosti právnické osoby EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, 

Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924, odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, podané 

v zastoupení právnickou osobou DoZBos s.r.o., sídlem Boskovice, Otakara Kubína 1953/17, PSČ 680 01, 

IČ 29372381 (dále jen žadatel - účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád) dne 27.08.2013, 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 (dále jen vyhláška), po projednání s právnickou osobou Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, sídlem Praha, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČ 65993390, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

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

a po níž má být vedena objížďka (dále jen ŘSD ČR, účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), 

s právnickou osobou Správa a  údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, sídlem 

Brno, Žerotínovo nám. 3/5, IČ 70932581, oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko, jako organizací 

pověřenou výkonem vlastnických práv k pozemním komunikacím, po nichž má být vedena objížďka (dále 

jen SÚS JMK, účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), s Obcí Lipůvka, sídlem Lipůvka č.p. 146, 

PSČ 679 22, IČ 00280569, jako obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena 

objížďka (dále jen obec Lipůvka, účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), s Obcí Šebrov-Kateřina, 

sídlem Šebrov 64, PSČ 679 22, IČ 00281077, jako obcí, na jejímž zastavěném území má být nařízena 

objížďka (dále jen obec Šebrov-Kateřina, účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), s Městem 

Blanskem, sídlem Blansko, nám. Svobody 3, PSČ 678 24, IČ 00279943, jako obcí, na jejímž zastavěném 

území má být nařízena objížďka (dále jen město Blansko, účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu), 

s Městem Rájec-Jestřebí, sídlem Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, PSČ 679 02, IČ 00280836, jako obcí, na jejímž 

zastavěném území má být nařízena objížďka (dále jen město Rájec-Jetřebí, účastník řízení podle § 27 odst. 1 

správního řádu), s Obcí Bořitov, sídlem Bořitov, náměstí U Václava 11, PSČ 679 21, IČ 00279960, jako obcí, 

na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka (dále jen obec Bořitov, účastník řízení podle § 27 

odst. 1 správního řádu), s Obcí Milonice, sídlem Milonice 59, PSČ 679 22, IČ 00637670, jako obcí, na jejímž 

zastavěném území má být nařízena objížďka (dále jen obec Milonice, účastník řízení podle § 27 odst. 1 

správního řádu), s Obcí Lažany, sídlem Lažany č.p. 129, PSČ 679 22, IČ 00637742, jako obcí, na jejímž 

zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka (dále jen obec Lažany, účastník řízení 

podle § 27 odst. 1 správního řádu) a po projednání s panem Markem Polákem, nar. 16.11.1971, bytem 

Brno, Soběšická 102, PSČ 614 00, jako odpovědnou osobou žadatele (účastník řízení podle § 27 odst. 1 

písm. a) správního řádu) 



2 

p o v o l u j e    u z a v í r k u 

 
 
silnice:  I/43 Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice 

              k.ú. Lipůvka, Lažany (okres Blansko); 

v místě: km 13,350–14,793 (staničení dle silniční databanky k 01.01.2013), 

 tj. v úseku začínajícím v obci Lipůvka cca 150 m před (dle směru staničení silnice I/43) 

křižovatkou silnice I/43 se silnicí II/379 Velká Bíteš -Tišnov-Blansko-Vyškov (z Lipůvky 

směrem na Tišnov) a končícím 28 m za (dle směru staničení silnice I/43) dopravní 

značkou IS 12a vyznačující začátek obce Lažany; 

důvod:  provádění stavby „I/43 Lipůvka – průtah“ a stavby „I/43 Lipůvka – stoupací pruh“. 

 

Druh uzavírky :     úplná, mimo autobusů linkové osobní dopravy a vozidel Integrovaného záchranného 

systému (IZS). 

Popis objížďky :     doprava bude vedena ze silnice I/43 z obce Lipůvka silnicí II/379 Velká Bíteš-Tišnov-

Blansko-Vyškov do města Blanska, silnicí II/374 Jevíčko-Boskovice-Blansko-Brno 

do města Rájec-Jestřebí, silnicí II/377 Tišnov-Černá Hora-Prostějov do obce Bořitov 

a silnicí I/43 do obce Lažany a zpět. 

Délka uzavírky :     1,443 km. 

Délka objížďky :     29,7 km (délka objížďky pro „neprůjezdný“ úsek silnice I/43 mezi okružní křižovatkou 

v Lipůvce a okružní křižovatkou u Černé Hory, dlouhý 10,2 km, je 20,9 km). 

 

Termíny uzavírky:  17.09.2013-01.10.2013. 

 

 

Podmínky uzavírky silnice I/43 : 

1) Žadatel zajistí osazení dopravního značení 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 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o silničním provozu) a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 

na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, a dále v souladu 

se souhlasem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor 

Blansko - Vyškov, dopravní  inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko (dále jen Policie České 

republiky) č.j. KRPB-205978/ČJ-2013-061806-TES ze dne 22.08.2013, se stanovením přechodné úpravy 

provozu Městského úřadu Blansko č.j. SH DZ 71/2013-25687/2013/Vy ze dne 30.08.2013 

a se stanovením přechodné úpravy provozu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy 

č.j. JMK 105791/2013 ze dne 12.09.2013; obě stanovení jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, 

název a sídlo žadatele. 

3) Odpovědná osoba žadatele za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci 

dopravního značení, jeho udržování a včasné odstranění a za organizování a zabezpečení prací je pan 

Marek Polák, nar. 16.11.1971, bytem Brno, Soběšická 102, PSČ 614 00, telefon 602 787 320. 
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4) 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. 

5) Žadatel zajistí po celou dobu uzavírky přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku silnice. 

6) Žadatel zajistí po celou dobu uzavírky bezpečný průjezd vozidlům Integrovaného záchranného systému 

(IZS) uzavřeným úsekem silnice a dále zajistí, že : 

- uzavřeným úsekem silnice I/43 bude po celou dobu trvání uzavírky umožněn průjezd všem spojům 

linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny; 

- všem vozidlům zajišťujícím provoz spojů linkové osobní dopravy bude po celou dobu trvání uzavírky 

umožněno odbočení ze silnice I/43 ve směru od Brna na místní komunikaci obce Lipůvka vedoucí 

kolem základní školy; 

- všem vozidlům zajišťujícím provoz spojů linkové osobní dopravy bude po celou dobu trvání uzavírky 

umožněno vyjetí z místní komunikace Lipůvky vedoucí kolem základní školy na silnici I/43 ve směru 

na Brno; 

- autobusové zastávky Lipůvka budou po dobu trvání uzavírky dočasně přeloženy na silnici I/43 

mezi okružní křižovatku silnic I/43 x II/379 a opravovaný úsek silnice I/43 dle přílohy č. P05; 

- dočasné zastávky za dočasně zrušené zastávky Lipůvka budou vybaveny přenosnými označníky 

zastávek a že na nich budou vyvěšeny jízdní řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy 

vnitrostátní, které je budou obsluhovat; 

- na dočasně zrušených zastávkách Lipůvka bude vyvěšena informace o jejich dočasném přeložení. 

7) Uzavírka musí být ukončena jakmile pomine důvod, pro který byla nařízena. 

8) Po ukončení uzavírky zajistí žadatel neprodleně, nejdéle však v termínu do 30.06.2014, odstranění 

následných škod, pokud by na objížďkových pozemních komunikacích ve vlastnictví SÚS JMK vznikly 

v důsledku převedení provozu z uzavřené komunikace. 

9) 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. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Správní řízení ve věci povolení úplné uzavírky silnice I/43 bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 

správního řádu zahájeno doručením podání žadatele Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, věcně 

a  místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu, dne 27.08.2013. 

Předmětem žádosti (žádost obsahuje náležitosti dle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky) je povolení uzavírky 

silnice I/43 v km 13,350–14,793 dle  jejího staničení, tj. v úseku začínajícím v obci Lipůvka cca 150 m 

před (dle směru staničení silnice I/43) křižovatkou silnice I/43 se silnicí II/379 Velká Bíteš -Tišnov-Blansko-

Vyškov (z Lipůvky směrem na Tišnov) a končícím 28 m za (dle směru staničení silnice I/43) dopravní značkou 

IS 12a vyznačující začátek obce Lažany, a to v termínu 17.09.2013-01.10.2013. Důvodem uzavírky je plošná 

oprava povrchu silnice I/43 v rámci stavby „I/43 Lipůvka – průtah“ a stavby „I/43 Lipůvka – stoupací pruh“. 

Uzavírka bude úplná, mimo autobusů linkové osobní dopravy a vozidel Integrovaného záchranného 

systému (dále jen vozidla IZS). Objízdná trasa je navržena ze silnice I/43 z obce Lipůvka silnicí II/379 

do města Blanska, silnicí II/374 do města Rájec-Jestřebí, silnicí II/377 do obce Bořitov a silnicí I/43 do obce 

Lažany a zpět. Uzavírka si vyžádá přemístění zastávek linkové osobní dopravy (mimo uzavřený úsek). 
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Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel, tj. právnická osoba 

EUROVIA CS, a.s., sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČ 45274924, odštěpný závod oblast Morava, 

Vídeňská 104, 619 00 Brno, v zastoupení právnickou osobou DoZBos s.r.o., sídlem Boskovice, Otakara 

Kubína 1953/17, PSČ 680 01, IČ 29372381 a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv 

nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Touto další dotčenou osobou 

je odpovědná osoba žadatele resp. pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení prací  – pan Marek 

Polák, nar. 16.11.1971, bytem Brno, Soběšická 102, PSČ 614 00. 

Zákon o pozemních komunikacích pak příslušnému silničnímu správnímu úřadu ukládá, aby žádost 

projednal s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, 

po níž má být vedena objížďka, a dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka 

nebo  nařízena objížďka. Účastníkem řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu s postavením účastníka 

dle § 27 odst. 1 správního řádu tedy je dále ŘSD ČR (tj. organizace pověřená výkonem vlastnických práv 

k pozemní komunikaci, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka), SÚS JMK (tj. organizace 

pověřená výkonem vlastnických práv k pozemním komunikacím, po nichž má být vedena objížďka), obec 

Lipůvka (tj. obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka), obec Šebrov-

Kateřina (tj. obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka), město Blansko (tj. obec, na jejímž 

zastavěném území má být nařízena objížďka), město Rájec-Jestřebí (tj. obec, na jejímž zastavěném území 

má být nařízena objížďka), obec Bořitov (tj. obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka), 

obec Milonice (tj. obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka) a obec Lažany (tj. obec, 

na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka). 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, měl ke dni 02.09.2013 vyjádření ŘSD  ČR 

ze dne 23.08.2013 a SÚS JMK ze dne 22.08.2013. Dále měl vyjádření obce Lipůvka ze dne 16.08.2013, 

obce  Šebrov-Kateřina ze dne 20.08.2013, města Blanska ze dne 14.08.2013, města Rájec-Jestřebí 

ze dne 20.08.2013, obce Bořitov ze dne 15.08.2013, obce Milonice ze dne 15.08.2013 a obce Lažany 

ze dne 15.08.2013. Rovněž měl souhlas dotčeného dopravního úřadu, tj. Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje, odboru dopravy, ze dne 27.08.2013 (uzavírka si vyžádá přemístění zastávek linkové osobní dopravy), 

stanovení Městského úřadu Blansko ze dne 30.08.2013 ve věci dopravního značení na trase objížďky a měl 

také písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky ze dne 22.08.2013 k dopravnímu značení 

v místě uzavírky. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, tedy měl všechny podkladu pro vydání rozhodnutí 

v dané věci, a proto písemností č.j. JMK 100558/2013 ze dne 02.09.2013 oznámil podle § 47 odst. 1  

správního řádu zahájení správního řízení a současně, z důvodu nesouhlasného stanoviska Obce Milonice, 

uvedenou písemností nařídil v řízení podle ust. § 49 odst. 1 správního řádu na den 10.09.2013 ústní jednání. 

V uvedené písemnosti uvedl, že účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do spisu správního řízení 

vedeného pod spisovou značkou S – JMK 98073/2013 OD u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 

dopravy, kancelář č. 236 (II. patro) přede dnem ústního jednání ve dnech pondělí a středa v době           

8:00-17:00 hodin a dále při ústním jednání, že v souladu s ustanovením § 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. V uvedené písemností rovněž uvedl, že při ústním jednání bude v souladu s ust. § 36 

odst. 3 správního řádu účastníkům tohoto správního řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí a že následně bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci. Tento způsob vedení správního řízení 

je v souladu s procesními právy účastníka správního řízení podle § 36 a souvisejících ustanovení správního 

řádu.  
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy při ústním jednání projednal žádost a všechny návrhy 

a vyjádření účastníků řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům správního řízení 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Bylo projednáno následující : 

- úplná uzavírka silnice I/43 v km 13,350–14,793 bude provedena tak, jak bylo předloženo v návrhu, 

neboť na základě přihlédnutí ke všem známým skutečnostem bylo posouzeno, že při úplné uzavírce 

budou nejméně dotčeny silniční zájmy i zájmy účastníků řízení; 

- zhotovitel souhlasí s průjezdem autobusů linkové osobní dopravy uzavřeným úsekem silnice I/43, splní 

podmínky souhlasu dopravního úřadu a umožní rovněž průjezd vozidlům IZS; 

- nesouhlasné stanovisko obce Milonice resp. její požadavek na povolení průjezdu staveništěm 

(uzavřeným úsekem silnice I/43) pro její občany, odůvodněný tím, že většina obyvatel obce Milonice 

dojíždí do obce Lipůvka za praktickým lékařem, zubním lékařem, do lékárny, na poštu, nákupy 

a zaměstnání a také do školy a školky. Dle vyjádření obce nepřichází v úvahu, aby lidé žijící v obci 

vzdálené cca 1 km od uzavírky ve směru na Brno museli ujet cca 30 km objízdné trasy přes město 

Blansko, přičemž průjezd přes staveniště bude některým vozidlům umožněn. Ve vyjádření bylo rovněž 

uvedeno, že mezi obyvateli obce Milonice jsou podnikatelé (např. v oboru autodoprava, taxi služba, atd.) 

jejichž činnost je zaměřena hlavně směrem na Brno a tudíž je nepřípustné jim jakkoli bránit v průjezdu 

a omezovat je.                      

V dané věci bylo konstatováno, že dle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích musí příslušný 

silniční správní úřad při rozhodování o uzavírec dbát, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší 

možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl 

umožněn přístup (nikoli příjezd) k sousedním nemovitostem. Dle projektové dokumentace se vzhledem 

ke stávající konstrukci a stavu vozovky nedoporučuje vedení dopravy po odfrézované vozovce 

(aby nedocházelo k oslabení popř. destrukci zbývajících vrstev po odfrézování) a po zhotoviteli se 

požaduje minimalizovat i dobu staveništního provozu po odfrézované části vozovky. V neposlední řadě 

je nutno přihlédnout i k povinnosti zhotovitele dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce 

a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.                      

Po projednání a důkladném zvážení výše uvedeného Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, 

dospěl k závěru, že požadavku obce Milonice na povolení průjezdu uzavřeným úsekem silnice I/43 

pro její občany nevyhoví. Zhotoviteli musí být umožněno provádět stavbu v souladu s projektem, 

dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života 

osob na staveništi. Občanům obce Milonice bude, v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, 

umožněn příjezd do obce Lipůvka (pouze na neuzavřené pozemní komunikace v obci Lipůvka) 

po objízdné trase, příp. mohou k cestě za praktickým lékařem, zubním lékařem, do lékárny, na poštu, 

na nákupy, do zaměstnání, do školy a školky využít autobusy linkové osobní dopravy, kterým bude 

průjezd uzavřeným úsekem silnice I/43 povolen. Zákon o pozemních komunikacích v § 24 odst. 1 uvádí, 

že provoz na silnicích může být úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka, a proto 

nepovolení průjezdu pro podnikatele z obce Milonice je v souladu se zákonem o pozemních 

komunikacích a nelze je tudíž považovat za omezování v jejich podnikání. 

O ústním projednání byl sepsán protokol, který byl ve spisu zaevidován pod č.j. JMK 104742/2013. 

Obec Milonice i přes výše uvedené do protokolu uvedla, že nesouhlasí s navrženou objížďkou a že požaduje 

výjimku pro obec Milonice. Ostatní obce, které se zúčastnily ústního jednání, do protokolu uvedly, 

že k návrhu nemají námitky příp. že návrh berou na vědomí. 
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy se v řízení zabýval všemi návrhy a vyjádřeními účastníků 

řízení a v souladu s jednotlivými ustanoveními § 24 zákona o pozemních komunikacích dbal, aby uzavírka 

byla omezena na nejkratší možnou dobu, aby objížďka byla řádně technicky zabezpečena, aby byla 

z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Omezení uzavírky 

na nejkratší možnou dobu bylo doloženo harmonogramem a podmínkou č. 7 tohoto rozhodnutí, dle které 

uzavírka musí být ukončena jakmile pomine důvod, pro který byla nařízena. Objížďka bude řádně technicky 

zabezpečena jejím označením stanoveným způsobem, což ukládá podmínka č. 1 tohoto rozhodnutí. 

Objížďka bude z hlediska provozu vyhovující jejím vedením po silnicích II.třídy. Zajištění přístupu (nikoli 

příjezdu) k nemovitostem je pak uloženo podmínkou č. 5 tohoto rozhodnutí. Podmínkou č. 8 jsou řešeny 

případné škody na objízdných komunikacích (případné škody na sousedních nemovitostech budou řešeny 

v souladu s ust. § 27 odst. 5) zákona o pozemních komunikacích). Podmínkou č. 6 je stanoveno umístění 

zastávek linkové osobní dopravy. 

Toto povolení k úplné uzavírce silnice I/43 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.  

S ohledem na ochranu dotčené pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu na ní byly stanoveny 

podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í  

 

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. 

 

 

 

                                                     Ing. Rostislav Snovický 
                                                      vedoucí odboru 

                 vz. Ing. Michal Franek 
                                                  vedoucí odd. organizační a rozvoje dopravy 

 

Za správnost vyhotovení: 
 

Ing. Vladimír Smutný, v.r. 
oprávněná úřední osoba 
 
 

 
 

Počet listů rozhodnutí: 8 
Počet příloh/listů příloh: 6/11 

Otisk 

úředního 

razítka 
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Přílohy : 

P01 - Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. JMK 105791/2013 ze dne 12.09.2013 

P02 - Příloha k č.j. JMK 105791/2013 – výkres č. 3 úplná uzavírka – objízdná trasa 

P03 - Příloha k č.j. JMK 105791/2013 – výkres č. 1 úplná uzavírka – OK Lipůvka 

P04 - Příloha k č.j. JMK 105791/2013 – výkres č. 2 úplná uzavírka – OK Černá Hora 

P05 - Příloha k č.j. JMK 105791/2013 – výkres č. 5 úplná uzavírka – přemístění autobusových zastávek 

P06 - Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. SH DZ 71/2013 – 25687/2013/Vy ze dne 30.08.2013 

 
 

Rozdělovník : 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu : 

EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 
adresa pro doručování : 
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno 
v zastoupení 

D DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice (IČ 29372381) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
adresa pro doručování : 

D Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno (IČ 65993390) 

Správa a  údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno 
adresa pro doručování : 

D Správa a  údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko (IČ 70932581)  

L Pan Marek Polák, nar. 16.11.1971, Soběšická 102, 614 00 Brno 

D Obec Lipůvka, Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka (IČ 00280569) 

D Obec Šebrov-Kateřina,Šebrov 64, 679 22 Lipůvka (IČ 00281077) 

D Město Blansko, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko (IČ 00279943) 

D Město Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí (IČ 00280836) 

D Obec Bořitov, nám. U Václava 11, 679 21 Černá Hora (IČ 00279960) 

D Obec Milonice, Milonice 59, 679 22 Lipůvka (IČ 00637670) 

D Obec Lažany, Lažany 129, 679 22 Lipůvka (IČ 00637742) 

Dotčené orgány : 

D  Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám. Svobody 32/3, 

678 24 Blansko, pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko (IČ 00279943) 

L Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy,  dopravní úřad – zde 
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Doručí se : 

D Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, 

Kounicova 24, 611 32 Brno (IČ 75151499) 

D Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko-Vyškov, 

dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11  Blansko (IČ 75151499) 

D Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ul. Poříčí 22, 678 11  Blansko (IČ 70884099) 

D Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., územní oddělení Blansko, K.H.Máchy 17, 

678 01 Blansko (IČ 00346292) 

D ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, 537 01  Chrudim (IČ 25945408) 

D BusLine a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily (IČ 28360010) 

D ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko (IČ 49454641) 

D ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Červený Mlýn 1538, 666 01 Tišnov (IČ 46905952) 

D ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí (IČ 60108851) 

D FTL – First Transport Lines, a.s., Letecká 8, 796 23 Prostějov (IČ 46345850) 

D OSNADO spol. s.r.o., Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou (IČ 15057615) 

D REGA & R spol. s r.o., Husitská 73/37, 130 00 Praha 3, IČ: 25762427 

D VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov (IČ 26950731) 

D ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou (IČ 46965815) 

D Zlatovánek, spol. s r.o., Starohradská 407, 572 01 Polička (IČ 15036278) 

D Ministerstvo dopravy, odbor PK, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 (IČ 66003008) 

 

 

D Městys Černá Hora, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora (IČ 00280097) 

D Obec Svinošice, Svinošice 1, 679 22 Lipůvka (IČ 00637700) 

D Obec Závist, Závistv 2, 679 22 Lipůvka (IČ 43420591) 
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