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 ROZHODNUTÍ
          POVOLENÍ UZAVÍRKY

Městský  úřad  Blansko  (dále  jen  „MěÚ  Blansko“),  odbor  stavební  úřad,  oddělení  silničního
hospodářství (dále jen „SÚ, SH“),  jako věcně a místně 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 pozem. komunikacích“), na základě žádosti ze dne 16.06. 2015:

team agency s.r.o., IČO 2137186, Svitavská 500/7, 678 01  Blansko 1

dále jen „žadatel“- účastník řízení podle § 27 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů,

o  povolení  úplné  uzavírky  silnice  II/374  v  úseku  Blansko-Ráječko,  okres  Blansko,   z  důvodu
pořádání sportovní akce –  „Blanenská desítka“, tj. sportovní akce (běh,koloběžky....), dne 12.09.
2015  (sobota),   v  době  05:30-20:00hod.,  v souladu  s  ustanoveními  zákona  č.  500/2004  Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 24  zákona
o pozem. komunikacích, v souladu s § 39  vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen prov. vyhláška),

p o v o l u j e

žadateli úplnou uzavírku níže  uvedené  silnice pro  veškerý  provoz,  kromě  níže  uvedeného,
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu během konání akce –  „Blanenská
desítka“, tj. sportovní akce (běh,koloběžky....), a nařizuje pro tento provoz objížďku: 

a) Silnice              :  II/374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Brno), v km staničení silnice 32,950     
                                – 35,753, trasa Ráječko – Blansko,  tj. od křižovatky se silnicí III/374 36
                               do Ráječka, po křižovatku s místní komunikací ul. Mlýnská (u lázní) v      
                               městě   Blansko, v délce cca 2,800 km,  z důvodu pořádání akce –        
                               „Blanenská  desítka“, tj. sportovní akce (běh,koloběžky....)
    Rozsah uzavírky  :  úplná(oba jízdní pruhy)-pro veškerý silniční provoz,  
                                     vozidlům rychlé lékařské pomoci a hasičským vozidlům bude 
                                     v případě nezbytnosti průjezd umožněn 
    Délka uzavírky     :  cca  2,800 km
    Délka objížďky     :  cca  3,400 km

b) Doba trvání uzavírky  :  12.09. 2015 (sobota),  od 05:30hod. do 20:00hod.

c) Trasa objížďky:
    od křižovatky  silnic II/374 s místní komunikací (dále jen  „MK“) Mlýnská  v městě Blansko   
    po MK Mlýnská,  Bezručova, Pražská,  dále po silnici III/374 36 přes Horní Lhotu do 
    Ráječka, zpět  na silnici II/374 a po silnici III/374 35 přes Spešov do Dolní Lhoty - 



    obousměrně.

d) Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení akce  :
    pan Tomáš Mokrý,  r.č. 8704284259, Lažánky 186 tel.  734 641 058, zastupující team    
    agency s.r.o., IČO 2137186, Svitavská 500/7, 678 01  Blansko 1.

e) Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy :
     
všem spojům linky č. 235 bude umožněn průjezd od křiž. s ul. Na Řadech po křiž. se silnicí III/374

35 vedoucí do Dolní Lhoty (jedná se o linku  729235) + MHD linky 222
spoje veřejné linkové osobní dopravy  vnitrostátní budou  vedeny  obousměrně po vyznačené

objížďkové trase, tj. po  MK Mlýnská-Bezručova-Na Řadech
bude respektováno stanovisko KÚ JMK Brno ze dne 27.05. 2015 pod zn. S-JMK 65725/ 2015

ORD a stanovisko ČAD Blansko a.s. ze dne 05.05. 2015, které bylo doručeno účastníkům
řízení jako součást oznámení ze  dne 23.06. 2015.

Dopravní  značení :  dle  stanovení  dopravního  značení  v místě  uzavírky  a  na  trase  objížďky,
samostatně  vydaném  MěÚ  Blansko,  SÚ,  SH  dne  23.06.  2015  pod  čj.SH  DZ  70/2015  -
23064/2015/Vy.

Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti  silničního provozu v     průběhu uzavírky a objížďky se
stanovují tyto podmínky :

 žadatel  zabezpečí  na vlastní  náklady označení  uzavírky silnice  a vyznačení  objízdné trasy
dopravními  značkami  (dále  jen  „DZ“).  Po celou dobu trvání  uzavírky a  objížďky je  žadatel
povinen zabezpečit okamžitou obnovu tohoto značení v případě poškození nebo zcizení

 žadatel umožní průjezd uzavírkou vozidlům zdravotnické pomoci a hasičským vozidlům  
      k přímému zásahu. 

 žadatel  po  celou  dobu  uzavírky  umožní  bezpečný  přístup  k  sousedním  nemovitostem.  V
dostatečném předstihu  konání  uzavírky  zajistí  informovanost  občanů  způsobem  v místě
obvyklým

 žadatel  zajistí,  že  v  době  trvání  závodu  bude  vyloučen  veškerý  provoz  v  protisměru  a  u
zákazových značek bude stát řádně označený a poučený člen pořadatelské služby z důvodu
regulace silničního i pěšího provozu  

 žadatel  neprodleně odstraní  případné následné  škody na dotčených komunikacích a  jejich
příslušenství,  vzniklých  v souvislosti  s  uzavírkou  a  objížďkou anebo  tyto  škody neprodleně
uhradí vlastníku (správci) těchto komunikací

 žadatel je povinen dodržet termín uzavírky silnice, příp. jej zkrátit. Ihned po skončení uzavírky
žadatel silnici v celém rozsahu zprůjezdní, uvede do původního stavu a provede odstranění DZ i
z objízdné  trasy.  Předání  všech  dotčených  pozemních  komunikací  jejich  vlastníkům  nebo
správcům  (silnice  II/374  Správě  a  údržbě  silnic  Jihomoravského  kraje,  přísp.  org.  kraje,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, resp. oblasti Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko a
místních komunikací městu Blansko) bude bezprostředně, nejpozději však 12.09. 2015.

O d ů v o d n ě n í  :

Povolení uzavírky výše uvedené pozemní komunikace, tj. silnice II. třídy v úseku Blansko-Ráječko,
z důvodu zvláštního užívání  -  konání  sportovní  akce výše uvedené,   kterou dojde k ovlivnění
bezpečnosti  a  plynulosti  silničního  provozu,  se  vydává  na  základě  žádosti  výše  uvedeného
žadatele, MěÚ Blansko doručené dne 16.06. 2015, v souladu s odst. 2) § 24 zákona o pozem.



komunikacích, tzn. po projednání (resp. písemných stanoviscích) :
- s vlastníkem dotčených pozemních komunikací, uzavírkou a vedenou objížďkou, tj. 

 silnice II. třídy č. 374 - Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, resp. pověřeným 
správcem, tj. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, ze dne 08.06. 2015, pod zn. 7742/2015 – TSÚ/DoZd,  podpis Ing. Bažant,

 místních komunikací v městě Blansko, ze dne 14.05. 2015, podpis Ing. Rizner,
 s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, tj.  

obec Ráječko, ze dne 11.06. 2015,  podpis Vít Rajtšlégr a obec Spešov – ze  dne 
11.06. 2015, podpis nečitelný – bez připomínek,

 silniční správní úřad ve věcech osobní linkové dopravy, dotčený uzavírkou a objížďkou 
silnice II/374, tj.: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy a dopravní úřad ze dne
ze dne 27.05. 2015 pod zn. S-JMK 65725/ 2015 ORD  a stanovisko ČAD Blansko a.s. ze 
dne 05.05. 2015, podpis Ing. Marek Veselý a p. Richard Maňoušek.   

Vydané podmínky a připomínky byly zapracovány do výrokové části, tak, jak je uvedeno ve výroku.
Povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky se vydává v součinnosti s vydaným povolením 
zvláštního užívání této pozemní komunikace ze dne 15.07. 2015, čj. SH ZVL 108/2015 - 
25628/2015/Vy a stanovením přechodné úpravy dopravního značení, samostatně vydaném MěÚ 
Blansko, SÚ SH dne  23.06. 2015 pod čj.SH DZ 70/2015 -  23064/2015/Vy.                                      
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci návrhu žadatele bylo všem známým účastníkům
řízení zasláno dne 23.06. 2015 doporučeně. Po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí nebyly
účastníky řízení učiněny žádné jiné návrhy.
Důvodem úplného vyloučení  silničního provozu z průjezdního úseku silnice II.  třídy,  je  potřeba
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu během konání sportovní akce. 
K  dotčení  stávajících  autobusových  zastávek  nedojde.  V  případě  nezbytnosti  bude  vozidlům
záchranné služby a hasičského záchranného sboru průjezd dotčeným úsekem umožněn. 

P o u č e n í  :

V souladu s § 81 odst. 1) správního řádu, mohou účastníci řízení podat proti tomuto rozhodnutí
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
odboru dopravní  správy,  Žerotínovo nám.  449/3,  601  82   Brno,  podáním učiněným u  odboru
stavební úřad Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko.

Dle § 82 správního řádu, z odvolání musí být patrno v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem
je  spatřován  rozpor  s právními  předpisy  nebo  nesprávnost  rozhodnutí  nebo  řízení,  jež  mu
předcházelo a co se navrhuje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  K novým
skutečnostem,  uvedeným  v odvolání  se  přihlédne  jen  tehdy,  pokud  je  účastník  řízení  nemohl
uplatnit již dříve.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvolání nemá v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona. o pozem. komunikacích odkladný
účinek.

 
Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek
Správní  poplatek  podle  zákona č.  634/2004  Sb.,  o  správních poplatcích,  ve  znění  pozdějších
předpisů se nevyměřuje.



Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. team agency s.r.o., IDDS: pv92i2d

sídlo: Svitavská č.p. 500/7, 678 01  Blansko 1
 
ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: 
k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82  Brno
3. Obec Ráječko, IDDS: fh7bg7p

sídlo: nám. 1. máje č.p. 250, Ráječko, 679 02  Rájec-Jestřebí
4. Obec Spešov, IDDS: vqtbiq4

sídlo: Spešov č.p. 22, 679 02  Rájec-Jestřebí
5. Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01  Blansko
 
dotčené orgány (doručenky)
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo nám. č.p. 449/3, 601 82  Brno
 
ostatní
7. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní odbor 
Blansko, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g

sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 678 01  Blansko 1
8. Město Rájec - Jestřebí, IDDS: 2ipbbtf

sídlo: Blanenská č.p. 84, Rájec, 679 02  Rájec-Jestřebí
9. Městská policie, Sadová č.p. 149/2, 678 01  Blansko 1
10. ČAD Blansko a.s., IDDS: twfdjqy

sídlo: Nádražní č.p. 2369/10, 678 01  Blansko 1
11. KORDIS JMK, a.s., organizátor veřejné dopravy, IDDS: gwpghss

sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno 2
12. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri

sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00  Brno 25
13. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01  Blansko 1


