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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ČÁSTEČNÉ UZAVÍRCE

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, dle § 40 odst.
4) písm. a)  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:

 Dopravní stavby Brno, s.r.o., IČO 45474281, Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00  Brno 28
v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1) písm. a) správního řádu

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

1. Silnice:                         -    II/374   (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Brno), v km 36,144 – 37,130 
                                             tj. od křižovatky (dále jen „x“) se silnicí III/374 40-ul. Smetanova  
                                             po x s místní komunikací (dále jen „MK“) ul. Nádražní a Edvarda
                                             Beneše v průtahu města Blanska. Jedná se o uzavírku jednoho
                                             jízdního  pruhu ve směru na Boskovice. Částečná uzavírka bude
                                             rozdělena na 3 etapy:   

• Etapa 1.    Zjednosměrnění   silnice II/374, ul. Svitavská v úseku od x se silnicí III/374
40 po x s MK Mahenova v kilometru silnice 36,144 – 36,656

• Etapa 2.   Zjednosměrnění   silnice II/374, ul.Svitavská v úseku od x se silnicí III/374
40 po x s MK Nádražní a Edvarda Beneše  v kilometru silnice 36,144 – 37,087

• Etapa 3.   Zjednosměrnění   silnice II/374, ul.Svitavská v úseku od x se silnicí III/374
40 včetně x s MK Nádražní a Edvarda Beneše  v kilometru silnice 36,144 – 37,130

X ve směru na Olešnou,  tj. silnice III/379 37,  bude  ze silnice III/374 40, ul. Smetanova
průjezdná.
  
Délka uzavírky  jednoho jízdního pruhu:          

• Etapa 1.     cca  0,512 km
• Etapa 2.     cca  0,943 km
• Etapa 3.     cca  0,986 km
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Termín částečných uzavírek:
  

• Etapa 1.     od 01.04. 2015 do 19.04. 2015
• Etapa 2.     od 20.04. 2015 do 10.05. 2015
• Etapa 3.     od 11.05. 2015 do 31.05. 2015

Objížďková trasa:             ve směru od Brna  - po silnici II/374 na MK ulice Masarykova a
                                         na okružní křižovatce po MK Sadová a dále vlevo po MK 
                                         Seifertova  - Bezručova  -Na Řadech a zpět na silnici II/374 ul.        
                                         Poříčí (u obch. domu Kaufland). 

                                        v opačném směru - tj. od Boskovic je doprava vedena ze silnice
                                        II/374, ul. Poříčí na MK Na Řadech a dále po MK Bezručova-nám.  
                                        Republiky  – ul. Masarykova a zpět na silnici II/374

Trasa objížďky je vedena tak, jak je výše uvedeno, z důvodu úplné uzavírky silnice II/374 -
ulice Pořičí,  (v rámci rekonstrukce silnice v průtahu městem Blansko),  tj. od x se silnicí
III/374 40 po x s MK Na Řadech, která je řešena v samostatném řízení. 

Délka objížďky:               pro oba dva směry -  cca 1269 km

Vedení provozu pro autobusovou osobní linkovou dopravu: 

Při splnění následujících podmínek: 

 za uzavřený úsek silnice II/374 mezi křižovatkami s ul. Na Řadech a Smetanova bude ve
směru na autobusové nádraží vedena objízdná trasa všech autobusů  zajišťujících provoz
spojů  linkové  osobní  dopravy  ulicemi  města  Blanska  Na  Řadech,  Bezručova,  nám.
Republiky, Smetanova, 

 za uzavřený úsek silnice II/374 mezi křižovatkami s ul. Na Řadech a Smetanova bude ve
směru z autobusového nádraží vedena objízdná trasa všech autobusů zajišťujících provoz
spojů  linkové osobní dopravy  ulicemi města Blanska Sadová,  Seifertova,  Bezručova,  Na
Řadech, 

  za uzavřený úsek silnice II/374 mezi křižovatkami s ul. Mahenova a Svitavská bude ve
směru z autobusového nádraží vedena objízdná trasa všech autobusů zajišťujících provoz
spojů linkové osobní dopravy ulicemi města Blanska Mahenova a Masarykova (a u spojů
vedených do místní části Blanska Olešná dále Smetanova), 

 z obou směrů silnice II/374 ul. Svitavská bude možný příjezd autobusů zajišťujících provoz
linkové osobní dopravy na autobusové nádraží  v Blansku a to alespoň  jedením ze dvou
vjezdů vedoucích na autobusové nádraží, z autobusového nádraží v Blansku bude možný
odjezd autobusů zajišťujících provoz linkové osobní dopravy do obou směrů silnice II/374 a
to alespoň jedním ze dvou výjezdů z autobusového nádraží, 

  v rozhodnutí silničního správního úřadu o uzavírce  bude uvedena jako objízdná trasa
autobusů linkové osobní dopravy obousměrně také ulice Mahenova, na které bude umístěno
dopravní značení omezující na ní parkování vozidel, aby po ní byl průjezd autobusů v obou
směrech možný a bezpečný, 

 autobusová zastávka Blansko, Svitavská pro směr z autobusového nádraží a autobusová
zastávka Blansko, Poříčí budou dočasně přeloženy do jedné dočasné zastávky zřízení na
místní komunikaci města Blanska ulici Masarykova pod kinem dle přílohy žádosti o souhlas s
uzavírkou, výřez ze které je také přílohou tohoto souhlasu s uzavírkou, dočasná zastávka
bude vybavena přenosným označníkem zastávky a budou na ní vyvěšeny jízdní řády všech
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linek  veřejné linkové  osobní  dopravy  vnitrostátní,  které ji  budou obsluhovat,  na  dočasně
zrušených  zastávkách Blansko,  Svitavská  pro  směr  z  autobusového  nádraží  a  Blansko,
Poříčí budou vyvěšeny informace o jejich dočasném přeložení. 

Dopravní úřad souhlasí v termínu od 1.4. 2015 do 31.5. 2015 s úplnou uzavírkou místní
komunikace města Blanska ulice Nádražní v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Svitavskou a
Antonína Dvořáka při splnění následující podmínky: 
  po celou dobu trvání uzavírky bude možná objízdná trasa všech autobusů zajišťujících
provoz spojů  linkové osobní dopravy z autobusového nádraží ve směru do centra města
Blanska ulicemi Svitavská a Mahenova, 
  po celou dobu trvání uzavírky bude možná objízdná trasa všech autobusů  zajišťujících
provoz spojů linkové osobní dopravy, které jsou vedeny po ulici  Masarykova, ve směru z
centra města Blanska na autobusové nádraží ulicemi Masarykova a Svitavská. 

Důvod:       Provádění stavebních prací  v rámci akce „Blansko – Rekonstrukce vodovodu“ v
silničním tělese  silnice II/374 v průtahu města Blansko - provádí fa  Dopravní stavby Brno,
s.r.o.,sídlo: Trnkova č.p. 2617/150, Líšeň, 628 00  Brno 28. Současně se provádí stavba na
rekonstrukci silnice II/374 - Blansko-průtah  v úseku od x se silnicí III/374 4 po x s MK Na
Řadech, tj. ul. Poříčí,
             
 za předpokladu :
• dodržení podmínek pro osobní linkovou dopravu, které dal Krajský úřad Jihomoravského

kraje, odbor dopravy Brno dne  09.03. 2015 pod zn. S-JMK 30270/2015 OD
• 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.

V   souladu  s  ustanovením  §  44 odst.  1  správního  řádu,  předmětné  správní  řízení  bylo
zahájeno doručením žádosti Městskému úřadu Blansko, tj. dne 11.03. 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

Příloha
Podmínky JMK, odboru rozvoje dopravy Brno ze dne 09.03. 2015
Situace, detaily 

Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. Dopravní stavby Brno, s.r.o., IDDS: bwzzkv9

sídlo: Trnkova č.p. 2617/150, Líšeň, 628 00  Brno 28
 
ostatní účastníci řízení (doručenky)
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2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS:
k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2
3. Město Blansko, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01  Blansko 1
 
dotčené orgány (doručenky)
4. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo nám. č.p. 449/3, 601 82  Brno
 
ostatní
5. Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01  Blansko
6. Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, odd. pozemky, nám. Svobody č.p.
32/3, 678 01  Blansko
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. ČAD Blansko a.s., IDDS: twfdjqy

sídlo: Nádražní č.p. 2369/10, 678 01  Blansko 1
9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01  Blansko 1
10. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS:
rv5mvri

sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00  Brno 25
11. KORDIS JMK, a.s., organizátor veřejné dopravy, IDDS: gwpghss

sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno 2
12. Městská policie, Sadová č.p. 149/2, 678 01  Blansko 1
13. IMOS Brno, a.s., IDDS: 562eh6n

sídlo: Olomoucká č.p. 704/174, Brno-Černovice, 627 00  Brno 27
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