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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ UZAVÍRKY 

 
Městský úřad Hustopeče, 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 uzavírky, kterou dne 16.06.2014 podal 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00  Praha 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR – DI Břeclav 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 uzavírku silnice III/42111 pro: 

Udržovací práce na železničním přejezdu v evid. km 8,834 (P7144)  

na trati Zaječí - Hodoním, k. ú. Bořetice  

(dále jen "uzavírka") v době od 12.07.2014 7:00 hod. do 15.07.2014  22:00 hod. v tomto rozsahu: 

• silnice III/42111 bude uzavřena v místě železničního přejezdu P7144 2,5 m od osy koleje na 
každou stranu. 

a nařizuje objížďku po této trase: 

• Bořetice, Němčičky, Velké Pavlovice, Bořetice po silnicích III/42111,  III/42114, II/421. 

 

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 
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  23.06.2014 č.j. MUH/24018/14/393. 

3. Průchod pro pěší musí být zajištěn 

4. 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 
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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. 

5. Za provádění prací zodpovídá Správa železniční dopravní cesty, s. o., ST Břeclav, Ing. Martin Králík, 
tel. 725 847 679. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00  Praha 

 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 16.06.2014 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace. 

Ve dnech od 12.07.2014 7:00 hod. do 15.07.2014 22:00 hod. bude žadatel provádět opravu železničního 
přejezdu P7144 a jeho okolí. 

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 
Bořetice, Obec Němčičky, Město Velké Pavlovice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Doložená vyjádření a stanoviska účastníků a dotčených orgánů k podkladům rozhodnutí: 
- Stanovisko k přechodnému dopravního značení vydané Policií ČR – DI Břeclav vydané dne 

05.06.2014 pod Č.j.: KRPB-141627-2/ČJ-2014-060406-KAM 
- Situace uzavírky a objízdné trasy souhlasně ověřená Správou a údržbou silnic JmK, p. o. k., oblast 

Břeclav dne 05.06.2014 
- Souhlas města Velké Pavlovice ze dne 18.06.2014 
- Souhlas obce  Němčičky ze dne 05.06.2014 
- Souhlas obce  Bořetice ze dne 16.06.2014 

 
Zdejší správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl k závěru, úplnou uzavírku 
povolí. Z toho důvodu bylo podle § 36 odst. 3 správního řádu upuštěno od výzvy žadateli na možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Vzhledem ke kladnému stanovisku vlastníka 
dotčených pozemních komunikací bylo od této výzvy upuštěno i u něho.   
Za daného stavu věcí vydání rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní komunikace nic nebránilo. 
V souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad stanovil v rozhodnutí podmínky 
uzavírky, které mají být především nástrojem pro ochranu bezpečnosti silničního provozu na pozemních 
komunikacích v rámci jejich uzavírek a objízdných tras. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování 
a stavebnímu řádu 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                                          
                                                             „otisk úředního razítka“ 

 
 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 

  

 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav,  

IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
Obec Bořetice, IDDS: jttbmr2 
 sídlo: Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice u Hustopečí 
Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y 
 sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07  Němčičky u Břeclavi 
Město Velké Pavlovice, IDDS: xvqban6 
 sídlo: Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06  Velké Pavlovice 
  
 
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g 
sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02  Břeclav 2 
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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 
 
 
Situace uzavírky a objízdné trasy 
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