Městský úřad Moravský Krumlov
odbor dopravy

náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Sp.zn.:
Telefon:
E-mail:
Vyřizuje:

SMUMK 20513/2017
515 300 775
jarolimovav@mkrumlov.cz
Ing. Veronika Jarolímová

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova 1321/1
370 01 České Budějovice
IČ: 26068338

v zastoupení
na základě plné
moci

ZLINMARK DZ s.r.o.
Pod Šternberkem 306
763 02 Zlín
IČ: 04262701

ROZHODNUTÍ
Č.j.: MUMK 6722/2018

Moravský Krumlov 5.4.2018

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy obdržel dne 31.10.2017 žádost od –
HABAU CZ s.r.o., Žižkova 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338 v zastoupení na základě
plné moci firmou ZLINMARK DZ s.r.o., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín (dále jen "žadatel nebo
zhotovitel"), o povolení úplné uzavírky a zvláštního užívání silnice II/152 v k.ú. Jamolice z důvodu
prováděných stavebních prací na akci: „II/152 Jamolice, průtah“, kterou povolil ve stavebním řízení
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy ze dne 9.12.2016 pod č.j. MUMK 23457/2016.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, který je příslušným silničním správním
úřadem podle ust. § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona") rozhodl takto :
I.
úplná uzavírka a zvláštní užívání silnice II/152 v km cca 93,223 – 94,578 ve směru
staničení silnice v k. ú. Jamolice.
se podle ust. §§ 24, 25 zákona a ust. §§ 39, 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje
za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
a/ rozsah uzavírky:
úplná
b/ termín uzavírky:
Etapa I. – úplná uzavírka, od 21.4.2018 – 4.5.2018
Etapa II. – úplná uzavírka, od 5.5.2018 – 31.7.2018
c/ délka uzavírky:
cca 0,750 km (Etapa I.)
cca 0,605 km (Etapa II.)
II.
Nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.
Stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu, které tvoří součást tohoto
rozhodnutí. Objízdná trasa při úplné uzavírce silnice II/152 bude pro etapu I. a etapu II.
vedena přes obec Polánka, město Moravský Krumlov, obec Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní
Dubňany a Dukovany. Mezi obcemi Jamolice a Dobřínsko v etapě I., etapě II. – „úplná
uzavírka“ bude vedena doprava pro BUS, vozidla IZS a dopravní obsluhy.
Zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice II/152 se povoluje za následujících podmínek:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Uzavírka se povoluje z důvodu prováděných stavebních prací na akci: „II/152 Jamolice,
průtah“ – Etapa I., Etapa II., kterou povolil ve stavebním řízení Městský úřad Moravský
Krumlov, odbor dopravy.
Doba trvání úplné uzavírky je stanovena od 21.4.2018 – 4.5.2018 (Etapa I.), od 5.5.2018 –
31.7.2018 (Etapa II.).
Žadatel zajistí umístění a údržbu dopravních značek a dopravních zařízení jak je stanovil
MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy dne 5.4.2018 a MěÚ Třebíč, odbor dopravy ze dne
21.11.2017 pod zn.: ODKS 73462/17 – SPIS 86/2017/PJ (viz příloha).
Před zahájením prací převzetí silničního pozemku protokolem od správce silnice II. třídy
včetně převzetí objízdných tras a s vyspravením případných výtluků.
Souhlasy obcí dotčených uzavírkou a nařízenou objížďkou:
 Obec Jamolice: souhlas
 Obec Dobřínsko: souhlas
 Obec Dolní Dubňany: souhlas
 Obec Horní Dubňany: souhlas
 Obec Dukovany: souhlas
 Město Moravský Krumlov: souhlas
Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí bezpečný přístup k sousedním
nemovitostem v uzavřeném úseku a příjezd vozidel hasičského záchranného sboru Jmk a
rychlé záchranné pomoci a zdravotní služby k nemovitostem v uzavřeném úseku. Objízdná
trasa bude po dobu uzavírky udržována ve sjízdném stavu (případné výtluky v povrchu silnic
budou opraveny před převedením provozu).
Zhotovitel stavby umožní v uzavřeném úseku svoz komunálního odpadu v závislosti na
postupu stavebních prací. Zhotovitel bude s předstihem informovat obyvatele nemovitostí
v uzavřeném úseku o úplné uzavírce a nutnosti přemístění dopravních prostředků (podle
zákona je umožněn pouze přístup nikoliv příjezd).
V případě následných škod na objízdné trase a přilehlých plochách, v souvislosti
s převedením provozu na ni, je žadatel povinen vzniklé škody uhradit.
Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název,
objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod.).
Od 21.4.2018 – 4.5.2018 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy souhlasí
s úplnou uzavírkou silnice II/152 v úseku od křižovatky silnice II/152 s pozemní komunikací
vedoucí do Dobřínska v Jamolicích po přibližně konec zastavěné části obce Jamolice ve
směru na Dukovany při splnění následujících podmínek:
 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude možná obousměrně objízdná trasa všech spojů
linkové osobní dopravy po trase Jamolice – Dobřínsko – Dolní Dubňany – Horní
Dubňany – Dukovany (viz. příloha)


na pozemní komunikaci spojující Jamolice a Dobřínsko bude provoz před obcí Dobřínsko
veden kyvadlově světelným signalizačním zařízením (viz. příloha)



v křižovatce silnice II/152 s pozemní komunikací spojující Jamolice a Dobřínsko bude
možné s pomocí couvání otáčení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní
dopravy začínajících nebo končících v Jamolicích, toto místo bude ze všech čtyř směrů
označeno velkoformátovými dopravními značkami IP22 s nápisy „POZOR OTÁČENÍ
AUTOBUSŮ“ dle přílohy.



na silnici II/152 od křižovatky silnice II/152 s pozemní komunikací spojující Jamolice a
Dobřínsko ve směru na Polánku bude zřízena dočasná zastávka Jamolice, MŠ dle přílohy,
která bude vybavena přenosným označníkem zastávky, a budou na ní vyvěšeny jízdní řády
všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které ji budou obsluhovat



na zastávkách Jamolice, rest. a Jamolice, lesovna budou vyvěšeny informace o jejich
dočasném zrušení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor
IDS JMK)
v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku uzavírky budou zpracovány
výlukové jízdní řády linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní dotčených
uzavírkou, tyto výlukové jízdní řády předloží příslušní autobusoví dopravci v dostatečném
časovém předstihu před termínem počátku uzavírky příslušným dopravním úřadům ke
schválení.



11.

Od 5.5.2018 – 31.7.2018 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy souhlasí
s úplnou uzavírkou silnice II/152 v úseku od křižovatky s pozemní komunikací vedoucí do
Dobřínska po přibližně konec zastavěné části obce Jamolice ve směru na Polánku při splnění
následujících podmínek:
 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude možná obsluha obousměrně objízdná trasa
všech spojů linkové osobní dopravy po trase po pozemní komunikaci spojující Jamolice a
Dobřínsko, z něj po silnici III/4131 na silnici II/413 a po silnici II/413 do místní části
Moravského Krumlova Polánka
 na pozemní komunikaci spojující Jamolice a Dobřínsko bude provoz před obcí
Dobřínsko veden kyvadlově světelným signalizačním zařízením
 v Polánce se spoje linek linkové osobní dopravy vnitrostátní, které so ní přijedou do
silnici II/413 a opět z ní budou po silnici II/413 odjíždět, budou otáčet okruhem tvořeným
silnicemi II/413, II/152 a III/15251
 na silnici II/152 od křižovatky silnice II/152 s pozemní komunikací spojující Jamolice a
Dobřínsko ve směru na Dukovany budou zřízeny dočasné zastávky Jamolice, MŠ, které
budou vybaveny přenosnými označníky zastávek a budou na nich vyvěšeny jízdní řády
všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které ji budou obsluhovat
 na stání autobusové zastávky Moravský Krumlov, Polánka pro směr z Jamolic budou
vyvěšeny informace o jejím dočasném přeložení
 v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku uzavírky budou zpracovány
výlukové jízdní řády linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní dotčených
uzavírkou, tyto výlukové jízdní řády předloží příslušní autobusoví dopravci
v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku uzavírky příslušným dopravním
úřadům ke schválení

Po dobu trvání Etapy I. úplné uzavírky budou zrušeny autobusové zastávky Jamolice, rest. a
Jamolice, lesovna.
Po dobu trvání Etapy II. úplné uzavírky bude zrušena zastávka Moravský Krumlov, Polánka ze
směru z Jamolic a bude nahrazena protisměrnou zastávkou Moravský Krumlov, Polánka a pro
spoje vedené do Ivančic bude nahrazena zastávkou Moravský Krumlov, Polánka, rozc. 0.4.
12.

V období zimní údržby musí být zajištěna zimní údržba na objízdné trase ve stejném rozsahu
a kvalitě jako je běžné pro uzavřený úsek komunikace.

13.

Odpovědná osoba za řádné provedení stavebních prací je za firmu HABAU CZ s.r.o. Závod
východ Polní 92, 639 00 Brno, pan Josef Němec – stavební technik.

Úplná uzavírka silnice II/152 se dotkne provozu veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, jejichž
provoz zajišťují následující dopravci:






TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137, 674 01 Třebíč, IČO: 25503316
ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170
ZNOJBUS s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, IČO: 27695352
ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 60747536

Obce seznámí s obsahem tohoto rozhodnutí občany a podnikatelské subjekty způsobem
v místě obvyklým.
Při nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit.
III.

Podle ust. § 85 odst. 2, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
o d n í m á silniční správní úřad odkladný účinek odvolání
z důvodu naléhavého obecného zájmu.

Odůvodnění
O povolení zvláštního užívání a úplné uzavírky silnice II/152 z důvodu provádění stavebních
prací na akci: „II/152 Jamolice, průtah“, kterou povolil ve stavebním řízení Městský úřad Moravský
Krumlov, odbor dopravy požádal dodavatel prací v zastoupení na základě plné moci dne 31.10.2017.
Žadatel předložil:
 projektovou dokumentaci dopravního značení odsouhlasenou Krajským ředitelstvím policie
Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Znojmo (č.j.: KRPB 142116/ČJ – 2017- 061306
ze dne 2.11.2017), dopravní inspektorát Třebíč (č.j.: KRPJ-107662-1/ČJ-2017-161006-ROU
ze dne 21.11.2017), SÚS JMK, oblast Znojmo ze dne 13.10.2017 a KSÚSV ze dne
21.11.2017
 souhlas obcí dotčených uzavírkou a objížďkou – Obec Jamolice, Obec Dobřínsko, Obec
Dolní Dubňany, Obec Horní Dubňany a Obec Dukovany, město Moravský Krumlov
 souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 4.4.2018 pod čj. JMK 50739/2018
 harmonogram prací
 výpisy z obchodního rejstříku
 plná moc
 stanovení přechodné úpravy provozu od MěÚ Třebíč, odbor dopravy ze dne 21.11.2017 pod
zn.: ODKS 73462/17 – SPIS 86/2017/PJ
Při vymezení okruhu účastníků, správního řízení o žádosti, dospěl MěÚ Moravský Krumlov, odbor
dopravy k závěru, že v daném případě toto právní postavení /ust. § 27 z.č. 500/2004 Sb., správní řád/
přísluší žadateli a dále právnickým osobám, které budou rozhodnutím přímo dotčeny ve svých
právech nebo povinnostech – správce pozemní komunikace: SÚS Jmk, p.o.k., oblast Znojmo, Krajská
správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace (správci krajské silnice II. a III. třídy) a
obcím, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka tj. Obec Jamolice,
Obec Dobřínsko, Obec Dolní Dubňany, Obec Horní Dubňany a Obec Dukovany, město Moravský
Krumlov.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, svým opatřením ze dne 8.3.2018, č.j.:
MUMK 4974/2018 oznámil v souladu s ust. § 47 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci shora uvedené. Vzhledem k tomu, že správní
orgán měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, dal v souladu s ust. § 36 odst. 3
zák. č. 500/2004 Sb. účastníkům předmětného správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí a činit další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení zák. č. 500/2004 Sb. Ve
stanovené lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení, nevznesli účastníci řízení žádné námitky.
Dne 5.4.2018 zdejší silniční správní úřad vydal toto rozhodnutí, přičemž byl veden
následujícími správními úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto:
Žádost obsahovala náležitosti ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí. Věc byla
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána se správci dotčených komunikací II. a
III. třídy.
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené §39 odst. 5
vyhlášky 104/1997 Sb. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikací byla stanovena
opatřením obecné povahy ze dne 5.4.2018 a společně se schématickým znázorněním tvoří přílohu
tohoto rozhodnutí. Odpovědnou osobou byl určen žadatelem pan Josef Němec. Stavební práce, které
jsou důvodem k uzavírce, budou provedeny podle příslušného stavebního povolení Městského úřadu
Moravský Krumlov, odboru dopravy.
Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky. Protože
povolením úplné uzavírky silnice II. třídy nedojde k ohrožení veřejných zájmů, rozhodl Městský úřad
Moravský Krumlov, odbor dopravy tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy prostřednictvím Městského úřadu Moravský Krumlov,
odboru dopravy.
Pokud Vám nebylo rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu bylo uloženo na poště, potom
se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí
rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tom případě se lhůta pro případné podání odvolání
nepočítá od faktického převzetí rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení
písemnosti na poště.
Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání (s náležitostmi podle ust. § 37 odst. 2
správního řádu) 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 na jeho náklady Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle ust. § 85 odst. 2, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný
účinek. Proti vyloučení odkladného účinku rozhodnutí se v souladu s ust. § 85 odst. 4 správního řádu,
nelze odvolat.
Ing. Veronika Jarolímová
pověřená úřední osoba
pozemní komunikace
a silniční hospodářství

Příloha

:

stanovení dopravního značení MěÚ Mor. Krumlov, odbor dopravy
stanovení dopravního značení MěÚ Třebíč, odbor dopravy
PD řešení dopravní situace

Obdrží

:

žadatel
SÚS Jmk, p.o.k., oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 Znojmo
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Třebíč
Obec Jamolice
Obec Dobřínsko
Obec Dolní Dubňany
Obec Horní Dubňany
Obec Dukovany
Město Moravský Krumlov

Dotčené orgány státní správy:
KÚ Jmk, odbor dopravy, Mgr. Pavel Mudrych Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno – DS
MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Ing. Jarmila Prokešová – DS
DI Policie ČR Znojmo, Ing. Jiří Latner – DS
DI Policie ČR Třebíč, por. Ing. Pavel Roudenský – DS
Na vědomí :

Hasičský záchranný sbor Jmk, Pražská 81, 669 03 Znojmo – DS
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.k., nám. 28.října 23, 602 00 Brno – DS
KORDIS JMK, a.s.,IČO: 26298465 - DS
TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137, 674 01 Třebíč, IČO: 25503316
ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170
ZNOJBUS s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, IČO: 27695352
ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 60747536

Internet: www.mkrumlov.cz + jednotný systém dopravních informací

