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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE 

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
Odbor výstavby, silniční správní úřad 

 

 
Číslo jednací:  Čj. SLP-OV/69619-21/KZA 
Spisová značka: Sp. SLP-OV/14616-2021/KZA 
Vyřizuje/linka:  Bc. Žaneta Kryštofová/533304400 
E-mail:   krystofova@slapanice.cz 
V Brně dne:  21.09.2021 
Datová schránka: 2xfbbgj 

 

DSO Časnýř, Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO 70937818 

R O Z H O D N U T Í 

Městský úřad 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 úřadu ve věcech silnic II. a III. 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, IČO 70937818 (dále 

jen žadatel, účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „správní řád“) 

podané dne 08.09.2021, ve věci vedeného správního řízení podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o 

pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) 

povoluje úplnou uzavírku 

účelové komunikace:   cyklostezka č. 5 Bílovice nad Svitavou – Brno Obřany 

v místě:   od čistírny odpadních vod po první železniční podjezd od Bílovic n. Sv. 

v termínu:   11.10.2021 – 15.12.2021 

z důvodu:  stavebních prací pro zajištění bezpečnosti osoby pohybujících se na 

cyklostezce 

kontaktní osoba:   Ing. Vladimír Kalivoda, tel.: 607 505 358 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu: vydáno pod č. j. SLP-OV/69617-21/KZA ze dne 10.09.2021.      

Podmínky uzavírky:  

1. Povolení uzavírky silnice je vydáváno z důvodu stavebních prací pro zajištění bezpečnosti osoby 

pohybujících se na cyklostezce. 

2. Uzavírka je povolena v termínu: 

 11.10.2021 – 15.12.2021 

3. Odpovědnou osobou za organizování, zabezpečení a provedení stavebních prací po celou dobu 

uzavírky je žadatel, tedy DSO Časnýř, se sídlem Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO 

70937818. 

4. Kontaktním pracovníkem žadatele je Ing. Vladimír Kalivoda, tel.: 607 505 358. 
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5. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a 

včasné odstranění je spol. ZLINMARK DZ s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČO 

04262701; kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kalivoda, tel.: 607 505 358. 

6. Po celou dobu uzavírky musí odpovědná osoba zajistit organizaci akce tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost jednotlivých účastníků silničního provozu. 

7. Uzavírka a objížďka musí být v souladu s ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích 

označena předepsaným způsobem. Žadatel zabezpečí na svůj náklad po celou dobu uzavírky 

provedení přechodné úpravy provozu na pozemních 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 č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 294/2015 Sb.“).  

8. 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, 

664 51 Šlapanice; pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, pod č. j.: SLP-OV/69617-21/KZA 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“). 

9. 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. 

10. 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 žádost i žadatel a další 

dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 

správního orgánu: účastníkem je žadatel DSO Časnýř, se sídlem Kanice 76, 664 01 Bílovice nad 

Svitavou, IČO 70937818. 

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 Časnýř, se sídlem 

Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO 70937818 Městskému úřadu Šlapanice, odboru výstavby 

dne 08.09.2021. 

Toto povolení uzavírky silnice dle výrokové části rozhodnutí, bylo vydáno podle ustanovení § 24 odst. 2 

zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích na základě: 

 podání žadatele ze dne 08.09.2021;  

 souhlasu vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a souhlasu vlastníka pozemní 

komunikace, po níž má být vedena objížďka, tedy 

 DSO Časnýř, se sídlem Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO 70937818; 

 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, tj.: 

 Stanovení přechodné úpravy provozu pod č. j. SLP-OV/69617-21/KZA ze dne 10.09.2021, které vydal 

MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno; 

 výkresu přechodné úpravy provozu: „Uzavírka cyklostezky č. 5, Bílovice nad Svitavou – Brno, Obřany“, 

obsah: „Dopravně-inženýrská opatření, číslo přílohy: 01; vypracované spol. ZLINMARK DZ s.r.o., se 

sídlem Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČO 04262701 z dubna 2021. 
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V souladu s ust. § 24 odst. 7 a 9 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 vyhlášky musí být uzavírka 

označena předepsaným způsobem. Označení uzavírky upravuje zvláštní předpis, kterým je zákon 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 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 stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 77 zákona o silničním provozu. Obsah stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která má být uzavřena je závazná pro výrokovou část 

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.: 

 MěÚ 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 č. j. SLP-

OV/69617-21/KZA ze dne 10.09.2021. 

Správní orgány příslušné ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mají 

v předmětném řízení postavení dotčeného orgánu. 

Protože měl silniční správní úřad při podání žádosti shromážděny všechny potřebné náležitosti k vydání 

rozhodnutí, a vzhledem k tomu, že účastníkem řízení je jen žadatel a žadateli je vyhověno v plném rozsahu, 

upustil v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu od zaslání oznámení zahájení řízení a 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 žadatele a osob definovaných v ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Z 

tohoto důvodu není na místě subsidiární použití ust. § 27 správního řádu a účastníkem řízení je pouze 

žadatel a osoby níže uvedené. 

Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky pozemní komunikace je podle ust. § 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, tedy:  

 DSO Časnýř, se sídlem Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO 70937818. 

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích bylo toto rozhodnutí vydáno po 

projednání a souhlasu všech dotčených vlastníků pozemních komunikací, které má být uzavřeny, a 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 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 rozhodování silniční správní úřad v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích dbal, 

aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu a aby byl umožněn přístup k sousedním 

nemovitostem. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dní ode dne 

oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. 

Dle § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným 

způsobem přípustným podle § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti 

písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje 

za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu. 

 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
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proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok 

nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Karin Kovářová 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

 

Příloha:  

Stanovení přechodné úpravy provozu, vydané pod č.j.: SLP-OV/69617-21/KZA ze dne 10.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Žadatel a zároveň dotčená osoba:  

(prostřednictvím DS) 

1) DSO Časnýř, Kanice 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO 70937818 

Na vědomí: 

(prostřednictvím DS) 

2) Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO 70884099 

3) Zdravotnická záchranná služba JmK, p. o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČO 00346292 

4) Policie ČR, DI Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, 
IČO 75151499 

 

5) spis 
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