
Městský úřad Židlochovice 

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979 

Odbor dopravy – Nádražní 750,  667 01 Židlochovice  
_____________________________________________________________________________________                                            
Váš dopis zn.:    

 
    
                 DLE     ROZDĚLOVNÍKU  
 
 

Ze dne:   
Naše zn.: OD/8166/2014-3 SO  
Počet příloh:   
Vyřizuje: Radek Šotnar  
Tel.: +420 547428732  
E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz  

Datum: 

 
09.05. 2014 

 

Vypraveno dne: 12.05. 2014  
 

ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY 

Výroková část: 

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení částečné uzavírky, 
kterou dne 5.5.2014 podala společnost 

GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00  Brno, IČ 41602901, 

(dále jen žadatel), 

která na základě plné moci ze dne 5.5.2014 zastupuje zhotovitele stavby – společnost  

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ 41601645,  

a na základě tohoto přezkoumání, po projednání s účastníky řízení, dotčenými orgány a organizacemi a na 
základě souhlasu dotčeného dopravního úřadu - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 
odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

I. částečnou uzavírku komunikace – silnice : 

II/380 BRNO – HODONÍN  
(dále jen "částečná uzavírka")  

v km: cca  19,600 – 20,800  pasportu staničení silnice, v k.ú. Těšany  

(od konce obce Těšany za křižovatku A44 se sil. III/0511 - odbočka na Šitbořice) 

v termínu:  od 14.5.2014 - 00.00 hod.   do   20.6.2014 - 24.00 hod. 

rozsah uzavírky: částečná pro veškerou dopravu - uzavírka poloviny vozovky (jednoho jízdního pruhu po  
                          etapách), délka uzavřeného úseku max. 500 m - po etapách. 

délka uzavírky:  cca 1,200 km     
                          
a nařizuje objížďku po této trase: 

I. k částečné uzavírce 

1) veškerá doprava i spoje veřejné linkové osobní dopravy 

V době frézovaní vozovky (14.5. a 15.5.2014) bude využito posuvné pracovní místo řízeno regulovčíky. 
Od 16.5.2014 do 20.6.2014 bude veškerý provoz střídavě umožněn po polovinách vozovky a bude řízen 
světelnou signalizací – kyvadlově.  
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Zhotovitel stavby:  

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ 41601645 

 

Pro uzavírku a objížďku stanoví tyto podmínky: 
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. 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. Uzavírka, objížďka bude provedena z důvodu provádění akce „II/380 T ěšany – Borkovany – 
Kašnice, rekonstrukce vozovky“ - za účelem rekonstrukce úseku silnice II/380 od konce obce 
Těšany za křižovatku A44 se sil. III/0511 ( odbočka na Šitbořice), v k.ú. Těšany. 

3. Budou dodrženy podmínky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a omezení 
obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu. 

4. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena (§39, odst.4 
vyhlášky č.104/1997 Sb.). 

5. Provoz při částečné uzavírce sil. II/380 bude veden po druhé polovině vozovky – kyvadlově, řízeno 
světelnou signalizací a omezení provozu bude probíhat po úsecích max. 500 m.  

6. Částečná uzavírka bude prováděna po etapách, nemusí být dodržen dle PD navržený postupný sled 
etap. Minimální šířka průjezdného profilu komunikace však bude 3,0 m.  

7. Případná úplná uzavírka silnice II/380 nutná pro pokládku konečné obrusné vrstvy bude předmětem 
samostatného správního řízení o uzavírce a bude řešena v dostatečném předstihu před požadovaným 
termínem, bude omezena na co nejkratší dobu a bude provedena o víkendu. 

8. Umístění dopravních značek bude provedeno v souladu se „Stanovením místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích (přechodná úprava provozu)“, které vydal MěÚ Židlochovice, odbor 
dopravy pod č.j. OD/8165/2014-3 SO ze dne 12.5.2014. 

9. Zároveň bude pravidelně kontrolováno a opravováno osazené přechodné dopravní značení uzavírky a 
objížďky. 

10. Podle vyjádření KÚ Jihomoravského kraje, odboru dopravy jako věcně a místně příslušného 
dopravního úřadu pro linkovou osobní dopravu jsou částečnou uzavírkou sil. II/380 vedeny spoje 
veřejné linkové osobní dopravy, jejíž provoz zajišťuje dopravce - BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 
690 62 Břeclav; ČSAD Hodonín, a.s., Brněnská 48, 695 01 Hodonín; ČSAD Kyjov Bus a.s., 
Boršovská 2228, 697 34 Kyjov; VYDOS BUS a.s. Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov; SAD 
Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, Slovenská republika; ARRIVA Nové Zámky a.s. 
Považská 2, 940 14 Nové Zámky, Slovenská republika; MJC, s.r.o., Mlynska 1669, 963 01 Krupina, 
Slovenská republika.  

11. Musí být dodrženy podmínky KÚ Jihomoravského kraje, odboru dopravy – dopravního úřadu uvedené 
v „Souhlasu s částečnou uzavírkou silnice II/380 …“, č.j. JMK 51670/2014 ze dne 2.5.2014: 
Dopravní úřad sděluje, že částečnými uzavírkami silnice II/380 v úseku od konce zastavěné části obce 
Těšany až asi 200 m za křižovatku silnic II/380 x III/0511 v termínu od 14.5.2014 do 20.6.2014 
souhlasí při splnění následujících podmínek:  
- Po celou dobu trvání částečných uzavírek silnice II/380 bude po silnici II/380 možný obousměrně 

(alespoň kyvadlově v jednom jízdním pruhu) průjezd všech autobusů linkové osobní dopravy, 
které jsou zde vedeny, 

- Po celou dobu trvání částečných uzavírek silnice II/380 bude z obou směrů silnice II/380 (tedy od 
Brna i Hodonína) pro autobusy linkové osobní dopravy možné odbočení na silnici III/0511 do 
Šitbořic a vyjetí ze silnice III/0511 ze Šitbořic bude možné do obou směrů silnice II/380 (tedy do 
směrů Brno i Hodonín), 

- V termínu od 14.5.2014 do max. 18.5.2014, kdy bude probíhat frézování vozovky, bude provoz 
řízen osobami stavby. 

12. Musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu, zejména dbát na bezpečný a plynulý průjezd 
autobusů částečně uzavřeným úsekem. Silnice musí být v průjezdném úseku udržována řádně čistá.  
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13.  Žadatel zajistí s dostatečným časovým předstihem před konáním uzavírky informování obyvatel  obce 

Těšany, obce Šitbořice, obce Borkovany a města Klobouky u Brna o zřízení částečné uzavírky silnice 
II/380.  

14.  Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO č.j. KRPB-
110963-1/ČJ-2014-0600DI-SKO ze dne 30.4.2014: 
- Dopravní značení bude provedeno dle orazítkované přílohy. 

    Je nutno dále dodržet tyto podmínky: 
- Současně platnou legislativu. 
- Za začátkem obce Těšany (ve směru jízdy hodonín – Brno) bude doplněna značka B26 
- Toto vyjádření se vztahuje pouze na místně příslušné území, tj. na území okresu Brno-venkov. 

15. Dále musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Policie ČR, KŘ JMK, DI Břeclav, č.j. 
KRPB-112147-2/ČJ-2014-060406-KAM ze dne 2.5.2014: 

- DI PČR Břeclav nemá námitek k omezení obecného užívání komunikace a současně souhlasí 
s dopravním značením dle zákona č. 361/2000 Sb., pro obecné užívání komunikace (dále jen 
OUK) za splnění následujících podmínek: 

- a) OUK bude označeno dopravním značením schváleným zdejším DI PČR Břeclav. 
- b) OUK nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu. 
- c) Za provedení a realizaci dopravního značení je odpovědný – Ing. Filip Lutonský, tel. 

724325492. 
- d) Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexním provedení dle platných 

norem, nařízení a zásad. 
- e) Dopravní značení bude umístěno dle schválených zásad pro přechodné DZ 
- f) Budou dodrženy podmínky dle § 24 zák. č. 13/1997 Sb., § 39 vyhl. 104/1997 Sb. 
- g) Na jednom sloupku budou umístěny max. 2 dopravní značky. 
- h) porušení stanovených podmínek bude projednáno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., 

s příslušnou fyzickou i právnickou osobou. 
- i) DI Břeclav si vyhrazuje právo požadovat po zřizovateli omezení úpravy dopravního značení dle 

aktuálních požadavků silničního provozu k zajištění jeho bezpečnosti a plynulosti.  
- j) Dopravní značení stanoví: MěÚ Hustopeče 
- k) Toto vyjádření se vztahuje na území okresu Břeclav. 

16. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být oznámeno na Městský úřad Židlochovice, odbor    
dopravy. Současně musí být odstraněna zařízení, označení uzavírky a objížďky a musí být zajištěno 
původní značení ve smyslu 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.  

17.  Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního značení, jeho udržování, 
včasné odstranění a dodržení termínu uzavírky zodpovídá : 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. (zhotovitel stavby) 

Ing. Filip Lutonský –  technolog IS Brno, spol. s r.o.  

tel.: 724 325 492, e-mail: f.lutonsky@isbrno.cz 

GEFAB CS spol. s r.o. (společnost instalující dopravního značení) 
 Mgr. Jan Peška, prokurista Gefab CS, spol. s r.o., tel.  608 206 296 

p. Jakub Humplík, pracovník Gefab CS, spol. s r.o., tel. 727 808 323  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00  Brno, IČ 41602901, 

na základě plné moci ze dne 5.5.2014 zastupující zhotovitele stavby – společnost  

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ 41601645  
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Odůvodnění: 

Žadatel - GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00  Brno, IČ 41602901, zastupující na základě plné 
moci ze dne 5.5.2014 zhotovitele stavby, společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 
588/70b, 621 00 Brno, IČ 41601645 - podal dne 5.5.2014 žádost o povolení částečné uzavírky sil. II/380 
v km cca  19,600 – 20,800  pasportu staničení silnice, v k.ú. Těšany. 

K žádosti byly doloženy všechny požadované doklady a silniční správní úřad obdržel i písemné souhlasné 
stanovisko od KÚ Jihomoravského kraje, odboru dopravy jako věcně a místně příslušného dopravního 
úřadu pro linkovou osobní dopravu. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil, podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona 
o pozemních komunikacích ji projednal s účastníky řízení, dotčenými orgány a organizacemi. Silniční 
správní úřad podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě souhlasu 
dotčeného dopravního úřadu povolil uzavírku komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto 
rozhodnutí.  Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 

Další účastníci řízení - další dotčené osoby: 
SÚS JMK, p.o.k., oblast Břeclav 
         
Stanoviska sdělili: 
• SÚS JMK, p.o.k., souhlas ze dne 5.5.2014 
• Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, souhlasné vyjádření č.j. KRPB-110963-1/ČJ-2014-0600DI-SKO, ze 

dne 30.4.2014 
• Policie ČR, KŘ JMK, DI Břeclav, souhlas č.j. KRPB-112147-2/ČJ-2014-060406-KAM, ze dne 2.5.2014 
• Krajský úřad JMK, odbor dopravy, souhlas a sdělení ze dne 2.5.2014, č.j. JMK 51670/2014 
• MěÚ Židlochovice, odbor dopravy - „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích“, č.j. OD/8165/2014-3 SO ze dne 12.5.2014 

Další podklady : 
• Plná moc pro GEFAB CS, spol. s r.o., ze dne 5.5.2014 
• Výpis z obch. rejstříku: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
• Výpis z obch. rejstříku: GEFAB CS, spol. s r.o.  
• Celková situace a situace dopravního značení 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-     Námitky účastníků nebyly vzneseny. 

 Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek 
podle § 42a odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby nebo jako správní 
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delikt podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro právnické nebo podnikající 
fyzické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč. 
 
 
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
Mgr. Libor Čermák, v.r.  
vedoucí odboru dopravy 
 
 
Příloha :  
Situace s vyznačením uzavírek a objížděk 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
Obdrží: 
účastníci : 
GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00  Brno, IČ 41602901   

další účastníci : 
SÚS JMK p.o.k., oblast Břeclav 

dotčené správní úřady 
Krajský úřad JMK, odbor dopravy 
MěÚ Hustopeče, odbor dopravy 
MěÚ Židlochovice, odbor dopravy  

ostatní  
Obec Těšany 
Obec Šitbořice 
Obec Borkovany 
Město Klobouky u Brna 
Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, Brno, 611 33 
Policie ČR, KŘ JMK, DI Břeclav, Břeclav, 690 16 
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ 41601645   
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor, Lidická 61, 602 00 Brno  
Středisko územní záchranné služby v Brně, nám. 28. října 23, 602 00 Brno   

BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČ 49969242 
ČSAD Hodonín, IČ 60747536 
ČSAD Kyjov Bus a.s., Boršovská 2228, 697 34 Kyjov, IČ 49447009   
VYDOS BUS a.s. Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ 26950731 
SAD Prievidza a.s., Ciglianska 1, 971 36 Prievidza, Slovenská republika 
ARRIVA Nové Zámky a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky, Slovenská republika 
MJC, s.r.o., Mlynská 1669, 963 01 Krupina, Slovenská republika 
KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové Sady 30, 602 00 Brno, IČ 26298465   
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