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Oznámení o zahájení správního řízení
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy
s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,
na základě žádosti právnické osoby TOP ENERGA s.r.o., se sídlem Tvarožná č.p. 306, IČ 085 82 645
(dále jen „žadatel“) ze dne 25.04.2022 podané u silničního správního úřadu v zastoupení právnickou
osobou DOKA, s.r.o., se sídlem Na Návsi 11/5, Holásky, Brno, IČ 634 71 752 (dále jen „DOKA, s.r.o.“),
zahájil správní řízení podle § 24 zákona o pozemních komunikacích ve věci:

povolení uzavírky
silnice I/50 Brno - Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice
v místě km 33,990 - 34,385 jejího provozního staničení, tj. v úseku začínajícím za křižovatkou s místní
komunikací v centru obce Malínky a končícím před koncem zastavěného území této obce, okres
Vyškov, kraj Jihomoravský

z důvodu realizace akce „Demontáž starého veřejného osvětlení“.

1/5
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Č.j.JMK62667/2022
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), bylo předmětné správní řízení zahájeno doručením podání žadatele
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy dne 25.04.2022. Žádost o povolení uzavírky
silnice I/50 obsahuje v souladu s dikcí § 24 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39
odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) základní údaje o žadateli a jeho zástupci, a dále přesné
určení uzavírky podle staničení a místopisného průběhu, dobu trvání uzavírky, důvod uzavírky, návrh
trasy objížďky včetně grafické přílohy, jméno a příjmení pracovníka žadatele odpovědného
za organizování a zabezpečení akce, jeho adresu a telefonní spojení. Přílohou žádosti je plná moc
k zastupování žadatele a šest výkresů „SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“
vypracovaných projektantem DOKA, s.r.o. v dubnu 2022 pod číslem zakázky PDZ-045. Uzavírka
jízdního pruhu ve směru Brno - Uherské Hradiště je navržena v místě km 33,990 - 34,385 jejího
provozního staničení, tj. v úseku začínajícím za křižovatkou s místní komunikací v centru obce Malínky
a končícím před koncem zastavěného území této obce, okres Vyškov, kraj Jihomoravský. Důvodem
uzavírky silnice I/50 je její zvláštní užívání k umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů
nesloužících k údržbě nebo opravám této komunikace při realizaci akce „Demontáž starého
veřejného osvětlení“. Termín uzavírky silnice I/50 je navržen dne 05.05.2022 v čase od 7.00 do 15.00
hodin s posuvným pracovním místem dle jednotlivých stožárů veřejného osvětlení. Provoz v obou
směrech má být veden kyvadlově v provizorním jízdním pruhu délky 25,00 m a šířky 3,00 m
a za účelem zajištění bezpečného a plynulého provozu mají být vozidla zastavována oprávněnou
osobou. Při realizaci prací nedojde k dočasnému přemístění zastávky veřejné linkové dopravy
„Malínky“ (práce budou prováděny v časech, kdy tuto zastávku neobsluhují žádné spoje veřejné
linkové osobní dopravy). Odpovědnou osobou za průběh zvláštního užívání je žadatel; kontaktní
osobou je pan Martin Kubica, telefonní spojení 724 716 623.
Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích může být provoz na silnici částečně nebo úplně
uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční
správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Příslušný silniční správní
úřad žádost projedná s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem
pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, a dále s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní
komunikaci, na níž je umístěna dráha. Má-li být objízdná trasa vedena po silnici, místní komunikaci
nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, silniční správní úřad žádost projedná též s Policií České
republiky. Při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena
na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu
vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. V souladu s dikcí § 24 odst. 7 a 9
zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky musí být uzavírka a objížďka označena
předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad
a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Označení uzavírky a objížďky upravuje
zvláštní předpis, kterým je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“).
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Č.j. JMK 62667/2022
Nezbytným podkladem v řízení podle § 24 zákona o pozemních komunikacích je v souladu s dikcí
§ 24 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona o silničním provozu:
- Stanovení přechodné úpravy provozu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor dopravy,
Žerotínovo náměstí 3, Brno na silnici I/50.
- Stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Bučovice, odbor správních agend, úsek
silniční dopravy, Jiráskova 502, Bučovice na dotčených místních a veřejně přístupných účelových
komunikacích.
Obsah stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která má být uzavřena
a na objížďkové pozemní komunikaci je závazný pro výrokovou část rozhodnutí silničního správního
úřadu ve věci povolení uzavírky. Správní orgány příslušné ke stanovení přechodné úpravy
provozu na dotčených pozemních komunikacích mají v souladu s dikcí § 24 odst. 9 zákona
o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky v řízení vedeném pod spisovou značkou
S-JMK 61186/2022/OD postavení dotčeného orgánu.
Vzhledem ke skutečnosti, že objízdná trasa má být vedena po silnici, je v souladu s dikcí § 24
odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích povinností silničního správního úřadu žádost
o povolení uzavírky a nařízení objížďky projednat s Policií České republiky. Rovněž tento správní
orgán má v řízení vedeném pod spisovou značkou S-JMK 61186/2022/OD postavení dotčeného
orgánu. Písemné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,
Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, Vyškov č.j. KRPB-88789-1/ČJ-2022061206-MS ze dne 22.04.2022 je jedním z podkladů tohoto řízení.
Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávky veřejné linkové osobní dopravy a nedojde
ke změně trasy vozidel této dopravy, a proto není v řízení vedeném pod shora uvedenou spisovou
značkou dotčeným orgánem dopravní úřad.
Zákon o pozemních komunikacích pro řízení ve věci povolení uzavírky silnice nepředpokládá
účastenství jiných osob než žadatele a osob definovaných v § 24 odst. 2 tohoto zvláštního
právního předpisu. Z tohoto důvodu jsou účastníky řízení vedeného pod spisovou značkou
S-JMK 61186/2022/OD pouze žadatel a osoby uvedené níže.
Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice je v souladu s dikcí § 24 odst. 2 písm. a) zákona
o pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní
komunikace, po níž má být vedena objížďka. V souladu s dikcí § 9 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích je vlastníkem silnice I/50, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka,
Česká republika a výkonem vlastnických práv státu k této silnici I. třídy byla pověřena státní
příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56,
IČ 659 93 390, Závod Brno, Šumavská 33, Brno, která vydala souhlasné vyjádření k předmětnému
řízení dne 21.04.2022.
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Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice je dále v souladu s dikcí § 24 odst. 2 písm. b)
zákona o pozemních komunikacích obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka
a nařízena objížďka. Obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka
je Obec Malínky, se sídlem Malínky 75, IČ 003 73 451, která vydala souhlasné vyjádření
k předmětnému řízení dne 22.04.2022.
V místě uzavírky a na trase objížďky se nenachází dráha, a proto v předmětném řízení nejsou
definováni účastníci podle § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy podle § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje
účastníkům zahájení správního řízení, které je vedeno u zdejšího silničního správního úřadu
pod spisovou značkou S-JMK 61186/2022/OD podle § 24 zákona o pozemních komunikacích ve věci
povolení uzavírky silnice I/50 Brno - Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice v místě
km 33,990 - 34,385 jejího provozního staničení, tj. v úseku začínajícím za křižovatkou s místní
komunikací v centru obce Malínky a končícím před koncem zastavěného území této obce, okres
Vyškov, kraj Jihomoravský z důvodu realizace akce „Demontáž starého veřejného osvětlení“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje upozorňuje, že předmětem tohoto řízení není uzavírka místních
komunikací ani veřejně přístupné účelové komunikace připojených k silnici I/50 v dotčeném úseku.
V souladu s dikcí § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích
vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových
komunikací Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení
stavebního úřadu, Jiráskova 502, Bučovice a ve věcech místních komunikací místně příslušný
obecní úřad.

Otisk razítka

Ing. Jiří Mála, v.r.
referent oddělení pozemních komunikací
a oprávněná úřední osoba odboru dopravy
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:


TOP ENERGA s.r.o., se sídlem Tvarožná č.p. 306, IČ 085 82 645 v zastoupení právnickou osobou
DOKA, s.r.o., se sídlem Na Návsi 11/5, Holásky, Brno, IČ 634 71 752 - D



Česká republika v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., se sídlem Praha,
Na Pankráci 56, IČ 659 93 390 adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno,
Šumavská 33, Brno - D



Obec Malínky, se sídlem Malínky 75, IČ 003 73 451 - D

Dotčené orgány:


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno,
IČ 751 51 499, adresa pro doručování: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, Vyškov – D
/K č.j. KRPB-88789-1/ČJ-2022-061206-MS ze dne 22.04.2022/



Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, úsek silniční dopravy, Jiráskova 502, Bučovice,
IČ 002 91 676 - D

Ostatní:


Obecní úřad Malínky, silniční správní úřad, se sídlem Malínky 75, IČ 003 73 451 - D



Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního
úřadu, silniční správní úřad, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 - D
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