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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, jako věcně a
místně příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací  podle § 40 odst.  5 písm. c)  zákona č.  13/1997 Sb.,  o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
na základě žádosti:

K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o., IČO 26287579, Havírenská 1020/10, 679 61  Letovice,
v postavení účastníka řízení podle § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb, správní řád,

v platné znění (déle jen „správní řád“)
kterého zastupuje DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Otakara Kubína 1953/17,

680 01  Boskovice

ze dne 10.09.2015 o povolení uzavírky provozu na místní komunikaci v Blansku - Hořicích,
na pozemcích parc. č. 155/1, 156 a 149/1 v katastrálním území Hořice u Blanska, z důvodu
provádění  stavebních  prací,  se  souhlasem   vlastníka  respektive  majetkového  správce
místních komunikací  dotčeného uzavírkou  Města  Blansko,  odboru KOM, nám.  Svobody
32/3,  678 01  Blansko ze dne 17.09.2015,  v  postavení  účastníka řízení  dle § 27 odst.1
správního řádu  a posouzení, rozhodl takto:

v  souladu  s  ustanoveními  správního  řádu  a  podle  §  24  odst.  2  zákona  o  pozemních
komunikacích,  v souladu s § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.  104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „prováděcí
vyhláška“),

p o v o l u j e

žadateli  úplnou  uzavírku provozu  na níže uvedených místních komunikacích z důvodu
provádění stavebních prací na pozemcích parc. č.  155/1, 156 a 149/1 v katastrálním území
Hořice u Blanska,

stavba:  „Blansko – rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů, přivaděč Blansko
– Lažany“



Termín uzavírky: od nabytí právní moci zvláštního užívání do 15.11.2015

Komunikace:       místní komunikace v Blansku – Hořicích na točně autobusů a přilehlých
komunikacích na pozemcích parc.  č.  155/1,  156 a 149/1  v  katastrálním území Hořice  u
Blanska.

Umístění zastávky linkové osobní dopravy: bude dotčeno, zastávka bude přeložena na
parkoviště na začátku Hořic ve směru od Olešné, v termínu od nabytí právní moci zvláštního
užívání do 09.10.2015.

Vozidlům  zdravotnické  záchranné  služby,  hasičským  vozidlům  k  přímému  zásahu  a  na
povolení stavby bude vjezd povolen.

Délka uzavírky:
- část 1: komunikace na pozemku parc. č. 156 v katastrálním území Hořice u Blanska, délka
  cca 85 m
- část 2: komunikace – točna autobusů na pozemku parc. č. 155/1 v katastrálním území
  Hořice u Blanska, délka cca 14 m
- část 3: komunikace na pozemku parc. č. 149/1 v katastrálním území  Hořice u Blanska,
  délka cca 82 m

Dopravní značení:   dle samostatného stanovení dopravního značení ze dne 14.09.2015
pod č.j.: SH DZ 105/2015-32259/2015/Vy.
Zhotovitel stavby: K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o., IČO 26287579, Havírenská 1020/10, 679 61
Letovice.
Odpovědná osoba: pan Pavel Peňáz, tel. 774 292 105 za společnost K.T.S. - MONTÁŽE,
s.r.o., IČO 26287579, Havírenská 1020/10, 679 61  Letovice.

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

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky. Dopravní značení bude v souladu
s ustanoveními  zákona č.  361/2000 Sb.,  o  provozu na pozemních komunikacích a  o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky  č.  30/2001  Sb.,  kterou  se  provádějí  pravidla  provozu  na  pozemních
komunikacích  a  úprava  a  řízení  provozu  na  pozemních  komunikacích,  ve  znění
pozdějších  předpisů.  Žadatel  odpovídá  za  stav  dopravního  značení  po  celou  dobu
uzavírky.

2. Umístění  dopravních  značek  bude  provedeno  v souladu  s vyjádřením  Policie  ČR  DI
Blansko ze dne 10.09.2015 pod č.j. KRPB-218784-2/ČJ-2015-060106-TES a stanovením
dopravního značení.

3. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Města Blanska, odboru KOM ze dne
17.09.2015:

- Vjezd na komunikace označené přechodným dopravním značením B1 Zákaz vjezdu
bude umožněn na povolení stavby vozidlům dopravní obsluhy dotčených nemovitostí.

- V průběhu  stavebních  prací  je  nutné  přijmout  potřebná  opatření  k zajištění
bezpečného  pohybu  chodců  a  provozu  vozidel.  Určit  a  vymezit  obchůzné  trasy
v daných úsecích.

- Změnu dopravního značení vč. jeho uvedení do původní situace zabezpečí investor
v celém rozsahu na své náklady.

- Provést řádné osazení dopravního značení včetně jeho údržby po dobu stavby.

- Průběžně provádět úklid veřejných ploch, které budou dotčené realizovanou stavbou.

- Veškeré  veřejné  plochy  dotčené  stavbou  budou  po  ukončení  prací  uvedeny  do
původního  stavu.  Případné  vzniklé  škody  investor  stavby  ihned  odstraní  na  své
náklady.
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- Po ukončení prací přizvat zástupce odboru komunální údržby MěÚ Blansko k převzetí
daného místa. 

4. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
rozvoje dopravy ze dne 09.08.2015  pod č.j. JMK 116988/2015:

- Autobusová zastávka Blansko, Hořice bude dočasně přeložena dle přílohy žádosti o
souhlas  s úplnou  uzavírkou,  která  je  také  přílohou  tohoto  souhlasu  s úplnou
uzavírkou.

- Dočasná zastávka za dočasně zrušenou zastávku Blansko, Hořice bude vybavena
přenosným označníkem zastávky a bude na něm vyvěšen jízdní řád linky veřejné
linkové osobní dopravy vnitrostátní, která ji bude obsluhovat.

- Na  dočasně  zrušené zastávce Blansko,  Hořice  bude  vyvěšena  informace  o  jejím
dočasném  přeložení  (informace  připraví  společnost  KORDIS  JMK,  a.s.,  jakožto
koordinátor IDS JMK).

5. Dopravní  značky  musí  svým  tvarem  odpovídaly  ČSN  12899-1,  byly  v   reflexním
(retroreflexním) provedení v základní velikosti a byly umístěny dle zásad pro dopravní
značení na pozemních komunikacích (TP 65 a TP 66) přizpůsobené na místní podmínky
a dopravní význam komunikací dotčenou stavbou. Značky musí být umístěny tak, aby
vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformacím, posunutí,
pootočení, a byly dostatečně vidět. 

6. Dále  požadujeme,  aby  dopravní  značení  bylo  instalováno  pouze  po  dobu  nezbytně
nutnou pro omezení silničního provozu.

7. Žadatel je povinen dodržet termín ukončení uzavírky, příp. jej zkrátit. Ihned  po skončení
uzavírky,  žadatel místní komunikace v celém rozsahu zprůjezdní, uvede do původního
stavu a provede odstranění dopravního značení. Předání všech dotčených komunikací
jeho vlastníku nebo správci. 

8. Žadatel  je  povinen  neprodleně uhradit  vlastníkovi  dotčených pozemních komunikací  i
ostatních  komunikací  uzavírkou  náhradu  případných  následných  škod  na  těchto
komunikacích.

9. Případné vzniklé škody vlivem změněné dopravní situace ihned odstraní.

10. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky,  svůj  název  a  sídlo,  včetně  kontaktní  osoby  s tel.  číslem.  Tato  tabule  bude
k dispozici po celou dobu uzavírky.

11. Zhotovitel  bude  s dostatečným  časovým  předstihem  informovat  vlastníky  veškerých
nemovitostí o zahájení a průběhu prací.

12. Odbor  stavební  úřad,  oddělení  silničního  hospodářství  Městského  úřadu  Blansko  si
vyhrazuje omezit nebo zrušit udělené povolení, nebudou-li splněny stanovené podmínky
nebo ve veřejném zájmu.

13. Žadatel je povinen hlásit veškeré změny, týkající se vydaného povolení.

Odůvodnění:
Správní  řízení  ve  věci  povolení  uzavírky provozu  na místních  komunikacích v Blansku  -
Hořicích,  z důvodu provádění stavebních prací na místních komunikacích, bylo v souladu s
ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno doručením podání žadatele Městskému
úřadu Blansko, věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu, dne 10.09.2015. 
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství oznámil podle
§  47  odst.  1  správního  řádu  svým   přípisem  ze  dne  14.09.2015  pod  č.j.  SÚ  /-MBK
32360/2015/Bí  zahájení správního řízení. Podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníky
řízení v řízení o žádosti žadatel tj.  společnost  K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.,  IČO 26287579,
Havírenská 1020/10, 679 61  Letovice, kterou v řízení zastupuje společnost  DoZBos s.r.o.,
IČO 29372381, Otakara Kubína 1953/17,680 01  Boskovice a další dotčené osoby, na které
se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního
orgánu. 
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Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky provozu na místních komunikacích je v souladu
s § 27 odst. 3 správního řádu a podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích též
majetkový správce místních komunikací.  Vzhledem ke skutečnosti,  že rozhodnutí  ve věci
povolení uzavírky provozu na místních komunikaci zakládá majetkovému správci povinnost
strpět  provádění  stavebních  prací  na  místních  komunikacích,  má  majetkový  správce
místních komunikací - Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, 678 01
Blansko postavení  účastníka řízení  podle § 27 odst.  1 správního řádu.  Na základě výše
uvedeného je v daném řízení účastníkem pouze žadatel a Město Blansko.
Městský  úřad  Blansko,  odbor  stavební  úřad,  oddělení  silničního  hospodářství  měl
shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, včetně souhlasu
Města Blanska, a proto přípisem  č.j. SÚ /-MBK 32360/2015/Bí ze dne 14.09.2015 oznámil
zahájení  správního  řízení  účastníkům  řízení,  a  protože  měl  shromážděny  podklady  pro
vydání rozhodnutí, v uvedené písemnosti dal v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu
účastníkům správního řízení rovněž možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a podle §
36 odst. 1 správního řádu rozhodl, že účastníci mohou činit návrhy na dokazování a činit jiné
návrhy ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne doručení písemnosti s tím, že po uplynutí lhůty
bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.  
Tento způsob vedení správní řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti
správního  řízení  podle  §  6  odst.1,  2  správního  řádu  a  v  souladu  s  procesními  právy
účastníka správního řízení podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu.
Na základě předložených dokladů a předchozího souhlasu vlastníka resp. správce místní
komunikace, dotčeného uzavírkou tj. Města Blansko, odbor KOM, nám. Svobody 32/3, 678
01  Blansko, povoluje se uzavírka provozu na místních komunikacích v Blansku, Hořicích
tak, jak je uvedeno ve výroku.
Důvodem uzavírky provozu na místních komunikacích je zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu po dobu provádění stavebních prací.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat do 15 dnů ode dne jeho doručení podle
§ 83 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním u zdejšího
stavebního  úřadu.  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,  nejpozději  však  po  uplynutí  desátého  dne  ode  dne,  kdy  bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
Odvolání  musí  obsahovat  údaje  o tom,  v  jakém rozsahu rozhodnutí  napadá a v  čem je
spatřován  rozpor  s  právními  předpisy  nebo  nesprávnost  rozhodnutí  nebo  řízení,  jež  mu
předcházelo.
Odvolání se podává dle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden  stejnopis  zůstal  správnímu  orgánu  a  aby  každý  účastník  dostal  jeden  stejnopis.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 
Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek

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

žadatel (doručenka)
1. DoZBos s.r.o., IDDS: habk3nv

sídlo: Otakara Kubína č.p. 1953/17, 680 01  Boskovice
zastoupení pro: K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o., Havírenská 1020/10, 679 61  Letovice

 
účastník řízení (doručenka)
2. Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01  Blansko, KOM
 
dotčený orgán
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo nám. č.p. 449/3, 601 82  Brno
 
na vědomí
4. Městská policie, Sadová č.p. 149/2, 678 01  Blansko 
5. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, 
Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g

sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 678 01  Blansko 
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01  Blansko 
7. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 
rv5mvri

sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00  Brno 
8. ČAD Blansko a.s., IDDS: twfdjqy

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

sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno 
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