
                                 
Prosím o zveřejnění úplné uzavírky z důvodu pokládky obrusné vrstvy II/374 – ul Svitavská
v městě Blansko.
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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O  UZAVÍRCE

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, dle § 40 odst. 4)
písm.  a)  a  odst.  5)  písm.  c)   zákona  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění
pozdějších úprav (dále jen „zákon o pozem. komunikacích) - silniční správní úřad ve věcech silnic
s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené
působnosti, oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení správního řízení ve věci návrhu žadatele:

  IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, Brno-Černovice, 627 00  Brno 27,
kterého zastupuje 

ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00  Brno 15
v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1) písm. a) správního řádu

týkajícího  se  povolení  podle  §24  odst.2)  zákona  o  pozem.  komunikacích  -
-  úplná uzavírka  pozemní komunikace  :

Silnice:                         -    II/374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Brno), v km 36,157 – 37,524
                                         tj. od křižovatky (dále jen „x“) se silnicí III/374 40-ul. Smetanova  
                                         po x s místní komunikací (dále jen „MK“) ul. Masarykova v
                                         průtahu města Blanska. Jedná se o uzavírku obou jízdních
                                         pruhů ul. Svitavská.

Délka uzavírky  jednoho jízdního pruhu:   1,367 km

Termín úplné uzavírky:   od 10.10. 2015 do 11.10. 2015

Objížďková trasa:            ve směru od Brna  - po silnici II/374 na MK ulice Masarykova a
                                        na okružní křižovatce po silnici III/374 40 ul. Smetanova  zpět na               
                                        silnici II/374 ul. Poříčí - obousměrná

                                       
Délka objížďky :              cca 1,400 km



Vedení provozu pro autobusovou osobní linkovou dopravu: 
Uzavřeným úsekem silnice nejsou vedené spoje osobní linkové dopravy, viz podmínky JMK, 
odboru rozvoje dopravy Brno ze dne 24.09. 2015,  pod zn. S-JMK 123668/2015 ORD, které jsou 
součástí tohoto oznámení.

Důvod:     Provádění stavebních prací  v rámci akce „II/374 Blansko-průtah“ v silničním tělese  
silnice II/374 v průtahu města Blansko - provádí fa  IMOS Brno a.s. sídlo: Olomoucká č.p. 704/174,
Brno-Černovice, 627 00  Brno 27, 
             
 za předpokladu :
dodržení podmínek pro osobní linkovou dopravu, které dal  Krajský úřad Jihomoravského kraje,

odbor rozvoje dopravy  Brno dne  24.09. 2015,  pod zn. S-JMK 123668/2015 ORD
žadatel zajistí nezbytný pěší provoz pro osoby se sníženou schopností pohybu
vozidlům RZP a hasičským k přímým zásahům bude průjezd úplnou uzavírkou  zajištěn 
žadatel zajistí včasnou informaci u vlastníků nemovitostí, které budou uzavírkou omezení  v

obslužnosti. Přístup k těmto nemovitostem musí být zajištěn 
uzavírka  bude  označena  schváleným  dopravním  značením  jak  v  samotné  uzavírce  tak  i  na

objížďkových trasách.

V  souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu, předmětné správní řízení bylo zahájeno
doručením žádosti Městskému úřadu Blansko, tj. dne 25.09. 2015.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci.

Karel Vyskočil
úředně oprávněná osoba
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