MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

Spis. zn.: SMBK-18181/2015-SÚ/Vy
Čj.:
SH UZ 10/2015 - 19380/2015/Vy

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174,
Brno-Černovice, 627 00 Brno 27,
kterého zastupuje
ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, Židenice,
615 00 Brno 15

Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Karel Vyskočil
516775731
516 775 544
vyskocil@blansko.cz

Datum:

27.5.2015

Rozhodnutí
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) a odst. 5) písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozem. komunikacích“) a v souladu s § 24
odst. 3) zákona o pozem. komunikacích, na základě žádosti :
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
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“),
o povolení částečné a úplné uzavírky části pozemní komunikace na okrese Blansko, níže
uvedené, ve dnech od 01.06. 2015 do 27.09. 2015, v souvislosti s prováděním stavebních
prací v rámci akce „II/374 Blansko-průtah“ v silničním tělese silnice II/374 v průtahu města
Blansko, v souladu s ustanoveními správního řádu, 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 prováděcí vyhláška),
povoluje
žadateli částečnou a úplnou uzavírku níže uvedené silnice a místní komunikace (dále
jen „MK“), pro veškerý silniční provoz, kromě níže uvedeného, z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu během provádění stavebních prací v rámci akce
oprava silnice „II/374 Blansko-průtah“ a nařizuje pro tento provoz objížďku:
a) částečná uzavírka pozemních komunikací:
Silnice:

- II/374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Brno), v km 36,157 – 36,869
tj. od křižovatky (dále jen „x“) se silnicí III/374 40-ul. Smetanova
po x s místní komunikací (dále jen „MK“) ul. Mahenova
v průtahu města Blanska. Jedná se o uzavírku jednoho jízdního
pruhu.

Částečná uzavírka bude rozdělena na 3 etapy:
•

Etapa 1. Zjednosměrnění silnice Svitavská v úseku od x se silnicí III/374 40 po x s MK
Mahenova v kilometru silnice 36,157 – 36,869, ve směru od centra Blanska s tím, že v
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úseku od MK Masarykova po vjezd na autobusové nádraží bude osobní autobusová
dopravy projíždět
Etapa 2. Zjednosměrnění silnice Svitavská v úseku od x se silnicí III/374 40 po x s MK
Mahenova v kilometru silnice 36,157 – 36,869 od centra Blanska s tím, že úsek od x
Masarykova po vjezd na autobusové nádraží bude uzavřen i pro osobní autobusovou
dopravu
Etapa 3. Zjednosměrnění silnice Svitavská v úseku od x se silnicí III/374 40 po x s MK
Mahenova v kilometru silnice 36,157 – 36,869, ve směru do centra Blanska s tím, že
úsek od x Masarykova po vjezd na autobusové nádraží bude uzavřen i pro osobní
autobusovou dopravu.

•

•

X ve směru na Olešnou, tj. silnice III/379 37, bude z MK Smetanova průjezdná.
Délka uzavírky jednoho jízdního pruhu:
•

Etapa 1. cca 0,712 km

•

Etapa 2. cca 0,712 km

•

Etapa 3. cca 0,712 km

Termín částečných uzavírek:
•

Etapa 1. od 01.06. 2015 do 14.06. 2015

•

Etapa 2. od 15.06. 2015 do 26.07. 2015

•

Etapa 3. od 27.07. 2015 do 27.09. 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
v opačném směru - tj. od Boskovic je doprava vedena ze silnice
II/374, ul. Poříčí na silnici III/374 40 ul. Smetanova na MK
Masarykova a zpět na silnici II/374

b) úplná uzavírka pozemních komunikací:
Silnice:

Termín uzavírky:
Délka uzavírky :
Objížďková trasa:

- II/374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Brno), v km 36,869 – 37,524 tj. od
x s MK Mahenova po x s MK Masarykova v průtahu města Blanska.
V etapě I. bude umožněn průjezd autobusů umožněn.
od 01.06. 2015 do 27.09. 2015
0,655 km
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
v opačném směru - tj. od Boskovic je doprava vedena ze silnice
II/374, ul. Poříčí na silnici III/374 40 ul. Smetanova na MK
Masarykova a zpět na silnici II/374

Délka objížďky:

pro oba dva směry - cca 1,400 km.

c) úplná uzavírka pozemních komunikací:
Místní komunikace:
Termín uzavírky:

ulice Nádražní v úseku od x se silnicí II/374 po x MK ulice Ant.
Dvořáka
od 01.06. 2015 do 27.09. 2015
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Délka uzavírky :

0,050 km

Trasa objížďky je vedena tak, jak je výše uvedeno, z důvodu částečné uzavírky silnice II/374
- ulice Svitavská, (Rekonstrukce silnice v průtahu městem Blansko).
d) Vedení provozu pro autobusovou osobní linkovou dopravu:
Viz podmínky JMK, odboru rozvoje dopravy Brno ze dne 14.05. 2015, pod zn. S-JMK
59718/2015 ORD, které byly již zaslány přílohou oznámení o výše uvedené uzavírce dne
18.05. 2015 pod čj. SÚ SH -MBK 18217/2015/Vy.
e) 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.
Odpovědná organizace za organizování a zabezpečení akce :
p. Marek Bartoník, stavbyvedoucí tel. 734 766 547, zastupující IMOS Brno, a.s., IČO
25322257, Olomoucká 704/174, Brno-Černovice, 627 00 Brno 27.
f) Dopravní značení : dle samostatného stanovení dopravního značení v místě uzavírky a
po trase objížďky na okrese BK - vydal MěÚ Blansko, SÚ, SH dne 19.05. 2015, Čj.: SH DZ
46/2015 – 18416/2015/Vy.
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v průběhu uzavírky a
objížďky se stanovují tyto podmínky :
- žadatel zabezpečí na vlastní náklady označení uzavírky výše uvedených komunikací a
vyznačení objízdných tras dopravními značkami (dále jen „DZ“). Po celou dobu trvání
uzavírky a objížděk je žadatel povinen zabezpečit okamžitou obnovu tohoto značení
v případě poškození nebo zcizení
- žadatel po celou dobu uzavírky umožní bezpečný přístup k sousedním nemovitostem. V
dostatečném předstihu konání uzavírky zajistí u dotčených právnických i fyzických osob
informovanost způsobem v místě obvyklým
- žadatel zajistí dodržení podmínek pro osobní linkovou dopravu, které dal Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor dopravy Brno dne 14.05. 2015, pod zn. S-JMK 59718/2015
ORD, které byly již zaslány přílohou oznámení o výše uvedené uzavírce
- žadatel zajistí nezbytný pěší provoz pro osoby se sníženou schopností pohybu
- vozidlům RZP a hasičským k přímým zásahům bude průjezd částečnou uzavírkou zajištěn
pouze v jednosměrném směru
- 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
- žadatel umožní, že spoje linkové osobní dopravy vnitrostátní budou vedeny podle
podmínek Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy Brno a to tak,
aby nezískaly výraznější zpoždění
- žadatel je povinen dodržet termín uzavírky silnic, příp. jej zkrátit. Ihned po skončení
uzavírky žadatel silnice v celém rozsahu zprůjezdní, uvede do původního stavu a provede
odstranění DZ i z objízdných tras. Předání všech dotčených pozemních komunikací jejich
vlastníkům nebo správcům, tj. :
silnic na okrese BK - Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, resp. oblasti Blansko, Komenského 2, 678 01
Blansko
místních komunikací v působnosti města Blansko – zástupci města Blansko,
bude bezprostředně, nejpozději však 27.09. 2015
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- žadatel neprodleně odstraní případné následné škody na dotčených pozemních
komunikacích a jejich příslušenství, vzniklých v souvislosti s uzavírkou a objížďkou anebo
tyto škody neprodleně uhradí vlastníku (správci) těchto pozemních komunikacích.
Odůvodnění :
Povolení částečné a úplné uzavírky výše uvedené pozemní komunikace, tj. silnice II. třídy č.
374 a MK ul. Nádražní, v průtahu města Blanska, z důvodu – rekonstrukce silnice II/374,
kterou dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a nařízení objížďky po
komunikacích v městě Blansko, se vydává na základě žádosti výše uvedeného žadatele ze
dne 15.05. 2015, MěÚ Blansko doručené dne 15.05. 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. silnic II.
třídy a MK - Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, resp. pověřeným správcem, tj.:
• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje - oblast
Blansko ze dne 15.05. 2015, podpis Ing. Bažant
- s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka, tj.:
• Město Blansko ze dne 15.05. 2015, podpis Ing. Rizner
- s obcí, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka, tj.:
• Město Blansko ze dne 15.05. 2015, podpis Ing. Rizner
- s dotčeným orgánem ve věci veřejné osobní dopravy - Dopravním úřadem, tj.
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy ze dne 14.05. 2015, pod
zn. S-JMK 59718/2015 ORD, podpis Ing. Veselý
a dále s
• Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní
odbor Blansko, Dopravní inspektorát, IČ 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01
Blansko 1 ze dne 15.05. 2015 pod čj. KRPB-61711/ČJ-2015 - 060106-TES, podpis
nečitelný.
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci návrhu žadatele bylo všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zasláno dne 18.05. 2015 na doručenku. Po celou
dobu stanovené lhůty pro činění návrhů a vyjádření se k podkladům rozhodnutí Usnesením,
nebyly účastníky řízení učiněny žádné jiné návrhy ani připomínky.
Písemně vydané podmínky a připomínky byly zapracovány do výrokové části, tak, jak je
uvedeno ve výroku.
Povolení uzavírky silnice a MK se vydává v součinnosti se stanovením přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, citované ve výrokové části.
Důvodem částečného a úplného vyloučení silničního provozu tak, jak je výše uvedeno, je
nutnost zajištění bezpečnosti silničního provozu během stavebních prací na opravě silnice
II/374 v průtahu města Blansko.
K dotčení stávajících autobusových zastávek dojde, spoje linkové osobní dopravy
vnitrostátní budou obousměrně vedeny po své standardní trase nebo objízdné trase. V
případě nezbytnosti bude vozidlům záchranné služby a hasičského záchranného sboru k
přímému zásahu vjezd, příp. průjezd uzavírkou umožněn. Pěší provoz v zastavěném území
bude usměrňován pořadatelskou službou.
Poučení :
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.
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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
Příloha
Situace, detaily pro III. etapu.
I. a II. etapa byla již zaslána přílohou oznámení o výše uvedené uzavírce.
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Obdrží:
žadatelé (doručenky)
1. IMOS Brno, a.s., IDDS: 562eh6n
sídlo: Olomoucká č.p. 704/174, Brno-Černovice, 627 00 Brno 27
v zastoupení
2. ZNAKOM s.r.o., IDDS: 6kac9dh
sídlo: Zengrova č.p. 2694/4, Židenice, 615 00 Brno 15
ostatní účastníci řízení (doručenky)
3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS:
k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82 Brno
4. Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko 1
dotčené orgány (doručenky)
5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo nám. č.p. 449/3, 601 82 Brno
ostatní
6. Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, odd. pozemky, nám. Svobody č.p.
32/3, 678 01 Blansko 1
7. Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko
8. 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
9. ČAD Blansko a.s., IDDS: twfdjqy
sídlo: Nádražní č.p. 2369/10, 678 01 Blansko 1
10. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko 1
11. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS:
rv5mvri
sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00 Brno 25
12. KORDIS JMK, a.s., organizátor veřejné dopravy, IDDS: gwpghss
sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno 2
13. Městská policie, Sadová č.p. 149/2, 678 01 Blansko 1
14. Dopravní stavby Brno, s.r.o., IDDS: bwzzkv9
sídlo: Trnkova č.p. 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 28
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