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Číslo jednací:
Spisová značka,.
Vyřizuje/linka:
E-mail:
V Brně dne:
Datová schránka:

účelové komunikace:
v místěl
v termínu:
z důvodu:

kontaktní osoba:

MĚsTsKÝ úŘno šnpnNIcE
Masarykovo náměsti 1OOl7,664 51 ŠIapanice

pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby, silniční správní úřad

č1. sle-ovl35694-22lKzt
Sp. S L P-OV/9587 -2022l KZA
Bc. Žaneta Kryštofová/533304400
krystofova@slapanice,cz
08,04,2022
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ROZHODNUTÍ

Městský rlřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb,,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích"),
pověřený výkonem působnosti silničního správního r]řadu ve věcech silnic ll. a lll. třídy a veřejně přístupných
účelových komunikací _s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, na
základě žádosti DSO časnýř, se sídlem Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, lGO 709378'18 (dále
jen žadatel, účastník řízenídle ust. § 27 odst, 1 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, dále jen ,,správnířád")
podané dne 06.04.2022, ve věci vedeného správního řízení podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o
pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 39 vyhlášky č.10411997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích (dále jen ,,vyhláška")

povoluJe úp|nou uzavírku

cyklostezka č. 5 Bílovice nad Svitavou - Brno Obřany
od člstírny odpadních vod po první železniění podjezd od Bí|ovic n. Sv.
1 6,05.2022 - 30,06,2022
stavebních prací pro zajištění bezpečnosti osoby pohybujících se na
cyk!ostezce
lng. V|adimír KalIvoda, tel.: 607 505 358

Podmínky uzavírky:
1. odpovědnou osobou za organizováni, zabezpečení a provedení stavebních prací po celou d.ob_u

uzavírky je žadatel, tedy DSO Casnýř, se sídlem Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, lCO
7093781 8.

2. Kontaktním pracovníkem žadatele je lng. Vladimír Kalivoda, tel.: 607 505 358.
3, Odpovědnou osobou zatádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a

včasné odstraněníje žadatel, kontaktní osoba: !ng. Vladimir Kalivoda, teI.: 607 505 358.
4. Po celou dobu uzavírky musí odpovědná osoba zajistit organizaci akce tak, aby byla zajištěna

bezpečnost jednotlivých úěastníků silničního provozu.
5, Uzavírka musí být vsouladu s st.7 zákona o pozemních komunikacích

označena m způsobem. Žadatel na svůj náklad po celou dobu uzavírky
provederlí ůpiavy provozu na komunikacích v souladu se zákonem
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonŮ, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o silničním provozu") a vyhláškou ě.294l?015 Sb., kterou se
provádějí p;avidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,vyhláška č, 29412015 Sb.').
6. Po celou dobu uzavírky musí být respektovány podmínky stanovení věcně a místně příslušných

správních orgánů:
a) Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal zdejší správní

orgán, tj. MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7,

Rozhodnulí nabylo právní moci dne



664 51 Šlapanice; pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, pod č. j.: SLP-OV/69617-21IKZA ze dne
10.09.2021.
Výše definované stanovení je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí ve věci povolení uzavírky (dále
jen ,,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích").

7. Žadatel zajistí odbornou montáž dopravních značek, zařízení a světelných signálŮ podle tohoto
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jejich kontrolu a udržování po celou
dobu uzavírky a včasné odstranění po jejím dokončení.

8. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku
silnice.

Podle ust. § 27 odst. 1 písm, a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatél a další
dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí
správního orgánu: rjčastníkem je žadatel DSO Časnýř; se sídlem Kanice 76, 664 01 Bílovice nad
Svitavou, lčo 7093781 8.

odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení ve věci povolení
uzavírky z důvodu stavebních prací pro zajištění bezpečnosti osoby pohybujících se na cyklostezce č. 5
Bílovice nad Svitavou - Brno Obřany zahájeno doručením podání žadatele -_ DSO Casnýř, se sídlem
Kanice 76, 664 0í BíIovice nad Svitavou, lCO 709378í8 Městskému úřadu Slapanice, odboru výstavby
dne 06.04,2022,

Toto povolení uzavírky silnice dle výrokové části rozhodnutí, bylo vydáno podle ustanovení § 24 odsl.2
zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 39 vyhlášky č. 1O4l1997 Sb., kterou se
provádízákon o pozemních komunikacích na základě:
r podánížadatele ze dne 06.04.2022;
. souhlasu vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a souhlasu vlastníka pozemní

komunikace, po níž má být vedena objížd'ka, tedy
> DSo Časnýř, se sídlem Kanice 76,664 01 Bílovice nad Svitavou, lČO 70937818;

. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, tj,:
i Stanovení přechodné úpravy provozu pod č. j. SLP-OV/69617-21|KZA ze dne 10,09.2021, které vydal

MěÚ Šlapanice, odbor výstávby, silnióní správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice,
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno;

. výkresu přechodné rlpravy provozu: ,,Uzavírka cyklostezky č. 5, Bílovice nad Svitavou - Brno, Obřany",
obsah: ,,Dopravně-inženýrská opatření, číslo přílohy: 01; vypracované spol. ZLlNMARK DZ s.r.o., se
sídlem Hviezdoslavova 1 191/55 a, 627 00 Brno, lČo 0426270,1 z dubna 2021 ,

Vsouladusust.§24odst.7a9zákonaopozemníchkomunikacíchaust,§39vyhláškymusí býtuzavlrka
označena předepsaným způsobem. Označení uzavírky upravuje zvláštní předpis, kterým je zákon
č, 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonŮ, v platném znění
(dále jen ,,zákon o silničním provozu").
Nezbytným podkladem v řízení podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích je v souladu s ust. § 24
odst. 9 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 odst.4 písm. f) vyhlášky stanovenípřechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 77 zákona o silničním provozu. Obsah stanovení
přechodné rlpravy provozu na pozemní komunikaci, která má být uzavřena je závazná pro výrokovou ěást
rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky a je ve smyslu ust, § 149 správního řádu
závazným stanoviskem dotčeného orgánu.

Dotčeným orgánem ve správním řízení ve věci povolení uzavírky silnice je správní orgán příslušný ke
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, tj,:
. MěU Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice,

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno - Stanovení přechodné úpravy provozu vydáno pod ě. j. SLP-
OV 169617 -21 lKZ^ ze dne 10.09.2021 .

Protože měl silniční správní rJřad při podání žádosti shromážděny všechny potřebné náležitosti k vydání
rozhodnutí, a vzhledem k tomu, že účastníkem řízeníje jen žadatel.a žadatelije vyhověno v plném rozsahu,
upustil v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu od zaslání oznámenízahájení řízenía stanovení lhůty k
možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Zákon o pozemních komunikacích pro řízení ve věci povolení uzavírky silnice nepředpokládá účastenství
jiných osob než žadalele a osob definovaných v ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Z
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tohoto důvodu není na místě subsidiárnl použití ust. § 27 správního řádu a rjěastnÍkem řízenÍ je Pouze
žadatel a osoby níže uvedené.

ízení munikace je podle ust. § 24 odst. 2 písm. a)zákona
kom kace, kteiá má být uzavřena a vlastník pozemni

pon
. DSo časnýř, se sídlem Kanice 76,664 01 Bílovice nad Svitavou, lČo 709378'18.

V souladu unikacích bylo toto rozhodnutí vydáno po

projednán komunikací, které má být uzavřeny, a

stanovení , Byly tedy splněny zákonné podmínky pro

vydání povolení.

S ohledem na ochranu dotčené pozemní komunikace a bezpečnost silničního Provozu na nich, bYlY

stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Při rozhodovánísilniční správní úřad v souladu s ust. § 24 odst. 4 záRona o pozemních komunikacích dbal,

aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možňou dobu a aby byl umoŽněn přístup k sousedním

nemovitostem.

poučenio odvolání:
proti tomu tí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správníh ve lhŮtě 15 dní ode dne

oznámení o odvolání rozrródu.le nejblíŽe nadřízený , kterým je Krajský Úřad

Jihomorav odbor dopravy, Odvolání se podává u Městs panice, odboru výstavbY.

Lhůta pro podání odvolání se po'cita 
-oae 

one následujícího po doruČení písemného vyhotovenÍ rozhodnutÍ.

V z. lng. Bohdana Kalová
lng. arch. Karin Kovářová
vedoucí odboru výstavby

Příloha:
Stanovenípřechodné úpravy provozu, vydané pod ó.j.: SLP-OV/69617,21lKZ^ze dne 10.09.2021

Rozdělovník:

žadatel a zároveň dotěená osoba:
(prostřednictvím DS)
i; oso čašnýř, xanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, lčo 70937818

Na vědomí:

'!r;::ri"::rii3i/...,, sbor JmK, zubatého 685/1, 614 oo Brno, lčo 70884099

3i záchranná služba JmK, p. o., ce 798/1d, ois oo Brno, lČo 00g46292

4i Dl Brno-venkov, pracoviště inženýrství, Kounicova 687124, 61132 Brno,

9

5) obec Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo nám. 1 664 01 BÍlovice nad Svitavou, lČo 00281581
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Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 147859416-86635-220419105309

převedenírn z dokumentu otsaženého v datové ryrávě, skládajícího se z 3 listu, se shoduje s obsahem

dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotwzuje sprár,lnost a pravdivost ÚdajŮ obsaŽených v dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy.

certifikátů vydanému k datu 19.04.2022 09:54:47, U
kvalifikovaŇho certif,rkátu pro elektronický podpis

podpis byl vydán kvalifikovaným post ytovátólem služeb vywářejících dŮvěru PostSignum Qualifred C^ 4,

"&'k; Ó!,;, .{. pro podepiŠ,rli"i oróu,.r Ing. Bohdana Kalová, referentka stavebního Úřadu, stavební

ířad,2;702,Město Štapanice. Elektroniclcý podpis nebyl omačen časovým razitkem,

Vstupní dokument obsažený v datové 4rávě byl omačen ."T9:?11Y-. |,:li|*"],,""vm 
časovým razítkem,

platnost kvalif,rkovaného čaŠovéh o razítkábyla ověřena dne 19.04 ,2022 v 10:54:09. Udaje o Časovém_ razitb Č,

2: datum a čas 11.04.2022 09:18:1,7, číslo řvalifikovaného certifikátu pro časové ruzitko 0l40 72 03, časové

,ur|iruobylo vydáno kvalifikovaným poslqyrtovatelem PostSignum Qualiíied CA 5, Ceská Pošta, s,P"

Vystavil: Obec Kanice
pracoviště: obec kanice
Kanice 1 6 dne 19.04.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MARTA HONKOVA

otisk úředního razítka:

t47 859 416-8663 5-220 419 1 053 09

Poaúmka:
Kontrolu léto tlotožky lze provésl v cenírální evidenci
h ttps : //www. czech p o int. cďov erov aci do lo zky.

doložek přístupné způsobem umožňuiícím tltilkoui, přístup na adrese


