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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ UZAVÍRKY 

 

Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) odst. 5 písm. c) 
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 uzavírky, kterou dne 
22.04.2014 podal 

AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Ing. Martin Rada, IČO 71249109, Brněnská 12, 693 01  Hustopeče, 
AGROTEC a.s., Hustopeče, IČO 544957, Brněnská 12, 693 01  Hustopeče 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR a souhlasu vlastníka 
komunikace -  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 

úplnou a částečnou uzavírku pozemních komunikací pro akci: 

X. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2014 

součást EVROPSKÉHO POHÁRU FIA zóny střed  

(dále jen "uzavírka") v době od 20.6.2014 do 21.6.2014 v tomto rozsahu: 

úplná uzavírka silnic II/381, II/420, III/4217, III/42111, III/42114 – v pátek 20.06.2014 

úplná uzavírka silnic II/381, II/420, III/42114 – v sobotu 21.06.2014 

úplná uzavírka místní komunikace na Dukelském náměstí v Hustopečích – 20.06.2014 a 21.06.2014 

objízdná trasa je vedena po okolních komunikacích 

závod a objízdná trasa se dotkne zájmů silnic  II/380, II/381, II/420, II/421, II/425, III/4211, III/4217, 
III/0511, III/0544, III/42111, III/42114 a místních komunikací na Dukelském náměstí a v ulici Smetanova 
v Hustopečích. 

částečná uzavírka silnice II/425 v ulici Bratislavská, v Hustopečích – pro SERVIS RALLY v areálu 
společnosti MOSS Logistic Hustopeče 

 

Pro uzavírku 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 
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pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení 
po celou dobu uzavírky. 

2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu 
se stanovením přechodné úpravy provozu ze dne 04.06.2014 č.j.  MUH/21277/14/393. 

3. V časech, kdy budou jednotlivé úseky uzavřeny, bude z těchto uzavřených úseků v rámci bezpečnosti 
100% vyloučena doprava a volný pohyb osob. 

4. Spoje veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy budou vedeny dle úprav, na kterých se dohodnou 
zástupci pořadatele rallye a společnosti KORDIS JMK, a. s. a současně bude zajištěna dopravní 
obslužnost území dotčeného rallye. 

5. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Hustopeče. 
Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky 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. 

6. Za provádění uzavírky odpovídá žadatel - AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Ing. Martin Rada, tel. 
602 702 420 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Brněnská 12, 693 01  Hustopeče 
 

 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 22.4.2014 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace z důvodu pořádání            
X. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2014 

Dne 16.05.2014 vydal MěÚ Hustopeče oznámení o zahájení řízení o uzavírce pozemní komunikace a 
vyzval účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do 10 dnů od doručení oznámení. K tomuto oznámení 
se dne 19.05.2014 vyjádřila Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
oblast Břeclav 
 

Správní úřad upozorňuje na stávající úplnou uzavírku silnice II/380, která je stanovena z důvodu 
probíhající rekonstrukce silnice II/380  mezi křižovatkami se silnicemi III/0511 a II/381. Pro tuto uzavírku 
je stanovena objízdná trasa přes obce Šitbořice, Nikolčice a Diváky po silnicích III/0511 a II/381. 

 
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 a po projednání podle § 24 odst. 2 
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České 
republiky 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 povolil uzavírku 
pozemní komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav, Obec 
Diváky, Městys Boleradice, Obec Němčičky, Obec Nikolčice, Město Hustopeče, Městys Velké 
Němčice, Obec Křepice, Obec Šitbořice, Obec Morkůvky, Obec Brumovice, Obec Kobylí, Obec 
Bořetice, Město Velké Pavlovice, Obec Starovice, Městys Velké Němčice, Obec Horní Bojanovice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav zaslala dne 
19.5.2014 vyjádření: V době od 26.05.2014 do 01.08.2014 bude úplná uzavírka silnice II/380 a 

objízdná trasa povede i po silnici II/381. Není možné tuto silnici ani krátkodobě uzavřít a vést po ní 

trasu závodu. 

Žadatel dne 23.05.2016 navrhl, že na své náklady provede úpravu objízdné trasy uzavírky silnice 
II/380. Uzavřen je úsek silnice II/380 mezi křižovatkami se silnicí III/0511 a se silnicí II/381. Objízdná 
trasa je stanovena po silnicích III/0511 a II/381. Žadatel po dohodě se správcem uvedených sinic 
upraví objízdnou trasu tak, že povede po silnici III/0511, III/0544 a II/381. To znamená mezi 
uvedenými křižovatkami přes obce Šitbořice a Diváky. Tato úprava bude provedena od 20.06.2014 
1600 hod. do 21.06.2014 do 1800 hod. 

S touto úpravou Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast 
Břeclav souhlasí. Její souhlas obdržel správní úřad dne 26.05.2014. 

 

Doložená vyjádření a stanoviska účastníků a dotčených orgánů k podkladům rozhodnutí: 

- Předchozí souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace a stanovisko k přechodnému 
dopravnímu značení vydané dne 16.05.2014 Policií ČR – DI Břeclav pod Č.j.: KRPB-123815-2/ČJ-2014-
060406-KAM. 

- Souhlas úplnými uzavírkami pozemních komunikací v době trvání automobilové rallye  vydaný KÚ 
Jihomoravského kraje, odborem dopravy dne 12.05.2014 pod Č.j.: JMK 53872/2014. 

- Situace uzavírek a objízdných tras automobilové rallye, pro dny 20.06. a 21.06.2014, ověřená:  
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., oblast Břeclav dne 27.05.2014 
Policií ČR – DI Břeclav dne 16.05.2014 

  

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje Brno 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 správní 
delikt podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností 
sankce až do výše 500.000,- Kč. 
 

 

 

 

Mgr. Dana Prajková v. r. 
vedoucí odboru dopravy                                          
                                                              
 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 

  
Přílohy:  Schéma uzavírek a objízdných tras pro X. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2014 

 

„otisk úředního razítka“ 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Brněnská č.p. 12/74, 693 01  Hustopeče u Brna  

(AGROTEC a.s., Hustopeče, sídlo: Brněnská č.p. 12/74, 693 01  Hustopeče u Brna) 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav,  

IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
Obec Diváky, IDDS: 4weaz7h 
 sídlo: Diváky č.p. 110, 691 71  Diváky 
Městys Boleradice, IDDS: ur9bfec 
 sídlo: Boleradice č.p. 401, 691 12  Boleradice 
Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y 
 sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07  Němčičky u Břeclavi 
Obec Nikolčice, IDDS: p9qbnr4 
 sídlo: Nikolčice č.p. 85, 691 71  Diváky 
Město Hustopeče, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
Městys Velké Němčice, IDDS: xtvbsjt 
 sídlo: Městečko č.p. 85, 691 63  Velké Němčice 
Obec Křepice, IDDS: 8cva2n5 
 sídlo: Křepice č.p. 25, 691 65  Křepice u Hustopečí 
Obec Šitbořice, IDDS: evubbis 
 sídlo: Osvobození č.p. 92, 691 76  Šitbořice 
Obec Morkůvky, IDDS: 555bsmm 
 sídlo: Morkůvky č.p. 113, 691 72  Klobouky u Brna 
Obec Brumovice, IDDS: hxnazz6 
 sídlo: Brumovice č.p. 26, 691 11  Brumovice na Moravě 
Obec Kobylí, IDDS: v3wbdkp 
 sídlo: Kobylí č.p. 459, 691 10  Kobylí na Moravě 
Obec Bořetice, IDDS: jttbmr2 
 sídlo: Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice u Hustopečí 
Město Velké Pavlovice, IDDS: xvqban6 
 sídlo: Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06  Velké Pavlovice 
Obec Starovice, IDDS: 6qwbg6v 
 sídlo: Starovice č.p. 180, 693 01  Hustopeče u Brna 
Obec Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi 
 sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01  Hustopeče u Brna 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02  Břeclav 2 
Krajský úřad Jihomravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
  
ostatní 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00  Brno 14 
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri 
 sídlo: náměstí 28. října č.p. 1903/23, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
BORS Břeclav a.s., provozovna Hustopeče,, IDDS: ye9cdc2 
 sídlo: Bratislavská č.p. 2284/26, 690 02  Břeclav 2 
VYDOS BUS a.s., IDDS: jbtgy6j 
 sídlo: Jiřího Wolkera č.p. 416/1, Vyškov-Město, 682 01  Vyškov 1 
ČSAD Hodonín a.s., IDDS: 3vqcdti 
 sídlo: , ,  
KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss 
 sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno 2 
SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IDDS: tk42ayd 
 sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 691 45  Podivín 
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