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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
silničním správním úřadem (dále jen „správní orgán“) dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o PK“), r o z h o d l , na
základě žádosti právnické osoby: HABAU CZ s.r.o., IČ 26068338, Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České
Budějovice, zastoupené právnickou osobou: VYZNAČ, s.r.o., IČ 01916297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava,
zastoupené právnickou osobou: GEFAB CS, spol. s r.o., IČ 41602901, Švédská 5, 620 00 Brno (dále jen
„žadatel" – účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů – dále jen „správní řád“), podané dne 19.06.2018 a doplněné dne 27.06.2018
(souhlasy obcí), ve věci povolení úplné uzavírky níže uvedené silnice, t a k t o :

Uzavírka silnice III/413 16 v km 0,000 - 0,576 staničení silnice, v obci Těšetice, t.j. od křižovatky silnice
II/413 a III/413 16 až po konec starého povrchu komunikace ve směru na obec Bantice, z důvodu
výměny inženýrských sítí a opravy povrchu komunikace silnice II/413 a III/413 16 v obci Těšetice, v rámci
akce "Těšetice, průtah" (III. etapa), se dle ust. § 24 odst. 2 zákona o PK a ust. § 39 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
a/ rozsah uzavírky:
úplná, mimo vozidla stavby
b/ termín uzavírky:
od 03.07.2018 do 25.08.2018
c/ délka uzavírky:
0,576 km
d/ délka objížďky:
6,200 km.
Podmínky uzavírky silnice:
1. Žadatel zajistí provedení a umístění dopravního značení tak, jak stanovil Městský úřad Znojmo,
odbor dopravy, dne 28.06.2018, č.j. MUZN 57114/2018 (Opatření obecné povahy, které nabude
účinnosti dne 03.07.2018), včetně dodržení stanovených podmínek a v souladu s vyjádřením Policie
ČR, ze dne 11.06.2018, č.j. KRPB 44201/ČJ-2018-061306.
2. Stavba bude označena dopravním značením pro přechodné pracovní místo podle TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
3. Žadatel zajistí, aby stavební práce probíhaly dle přiloženého harmonogramu prací nepřetržitě
(s výjimkou předepsaných technologických přestávek a v případě nepříznivých klimatických
podmínek pro realizaci konkrétního druhu prací) tak, aby uzavírka byla omezena na nejkratší
možnou dobu.
4. Žadatel zajistí řádné značení objízdné trasy v době úplné uzavírky shora uvedené silnice, kterou
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, stanoví obousměrně po těchto komunikacích:
 objízdná trasa pro všechna vozidla mimo vozidla stavby bude vedena z obce Bantice po silnici
III/413 17 až ke křižovatce této silnice se silnicí III/413 13, dále po silnici III/413 13 až ke
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křižovatce této silnice se silnicí II/413 v obci Prosiměřice a dále po silnici II/413 až do obce
Těšetice, kde objízdná trasa končí
Žadatel zajistí vysprávku výtluků na všech stanovených objízdných trasách a dále zajistí provádění
jejich údržby a údržby přechodného dopravního značení po celou dobu uzavírky. V případě
následných škod na objízdných trasách a přilehlých plochách, v souvislosti s převedením provozu na
tyto komunikace, je žadatel povinen tyto škody uhradit.
Žadatel bude v předstihu informovat bydlící v uzavřeném úseku o konání uzavírky.
Žadatel zajistí bezpečný přístup bydlícím k nemovitostem v uzavřeném úseku a příjezd vozidlům
Hasičského záchranného sboru a Rychlé záchranné pomoci k nemovitostem v uzavřeném úseku.
Po skončení prací žadatel zajistí odstranění mobilního dopravního značení a obnovu stávajícího
dopravního značení.
Úplná uzavírka shora uvedené silnice se dotkne provozu linek veřejné linkové osobní dopravy
vnitrostátní, jejichž provoz zajišťují dopravci:
 ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice,
 BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš,
 ČSAD Hodonín a.s., Brněnská č.p. 3883/48, 695 01 Hodonín.
Po celou dobu trvání úplné uzavírky silnice III/413 16 ve shora uvedeném rozsahu
 bude objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy mezi Znojmem a Banticemi vedena
obousměrně ze Znojma, z křižovatky silnic II/412 a II/413, dále po silnici II/413 a I/38 až ke
křižovatce silnice I/38 a III/413 17 a dále po silnici III/413 17 do obce Bantice
 bude objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy mezi Těšeticemi a Banticemi vedena
obousměrně z Těšetic, z křižovatky silnice III/413 16 a II/413 dále po silnici II/413 až ke
křižovatce této silnice se silnicí III/413 13 v obci Prosiměřice, dále po silnici III/413 13 až ke
křižovatce této silnice se silnicí III/413 17 a dále po silnici III/413 17 až do obce Bantice
 bude pro autobusy linkové osobní dopravy, které přijedou do obce Bantice od obce Prosiměřice
po silnici III/413 17 a po této silnici budou opět odjíždět do obce Prosiměřice, bude možné
otáčení na konci zastavěné části obce Bantice, ve směru k silnici I/53, na pozemní komunikaci
ležící u silnice III/413 17, toto místo otáčení autobusů linkové osobní dopravy bude osazeno
dopravními značkami B 28 „Zákaz zastavení“
 budou v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku uzavírky zpracovány
společností KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátorem IDS JMK, výlukové jízdní řády linek veřejné
linkové osobní dopravy vnitrostátní dotčených uzavírkou a dalších linek veřejné linkové osobní
dopravy vnitrostátní, u kterých to zajištění dopravní obslužnosti území po dobu trvání úplné
uzavírky bude vyžadovat, které příslušní autobusoví dopravci v dostatečném časovém předstihu
před termínem počátku úplné uzavírky předloží dopravnímu úřadu ke schválení.
Žadatel zajistí, aby občané a podnikatelské subjekty byli seznámeni s obsahem tohoto rozhodnutí
způsobem v místě obvyklým.
Při nesplnění shora stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo
zrušit.
Za splnění podmínek odpovídá žadatel, tj. HABAU CZ s.r.o., IČ 26068338, Husova tř. 685/17, 370 05
České Budějovice 5 – tel. kontakt: 724 783 076 (Ing. Miroslav Šebesta).

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
HABAU CZ s.r.o., Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice.

Odůvodnění
Podáním žádosti dne 19.06.2018 a jejím doplněním dne 27.06.2018 (souhlasy obcí), ve věci uzavírky
shora uvedené silnice, v rámci realizace akce "Těšetice, průtah"“, bylo zahájeno správní řízení.
Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 24 odst. 2 a 25 odst. 1 zákona o PK a podle ust. § 27
správního řádu, takto: žadatel – právnická osoba: HABAU CZ s.r.o., IČ 26068338, Husova tř. 685/17,
370 05 České Budějovice 5, kterého zastupuje právnická osoba: VYZNAČ, s.r.o., IČ 01916297, Srázná
5113/1, 586 01 Jihlava, kterou zastupuje právnická osoba: GEFAB CS, spol. s r.o., IČ 41602901, Švédská 5,
620 00 Brno; vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace a pozemních komunikací, po kterých je
vedena objížďka – Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., IČ 709 32 581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno;
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obec, na jejíž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka – Obec Těšetice,
Prosiměřice a Bantice.
Žadatel – právnická osoba: HABAU CZ s.r.o., IČ 26068338, Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice,
kterého zastupuje právnická osoba: VYZNAČ, s.r.o., IČ 01916297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, kterou
zastupuje právnická osoba: GEFAB CS, spol. s r.o., IČ 41602901, Švédská 5, 620 00 Brno – doložil
k žádosti o uzavírku silnice tyto doklady:
 harmonogram prací
 Návrh přechodné úpravy provozu projednaný s příslušným orgánem Policie ČR, Dopravní
inspektorát Znojmo dne 11.06.2018, č.j. KRPB 44201/ČJ-2018-061306
 souhlas Správy a údržby silnic JmK, p.o.k., Oblast Znojmo, ze dne 26.06.2018
 Souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, s úplnou uzavírkou silnice
III/413 16 v Těšeticích z hlediska linkové osobní dopravy, ze dne 25.06.2018, č.j. JMK 92159/2018
 souhlas Obce Těšetice a Bantice
 souhlas Městyse Prosiměřice.
Žádost byla předem projednána se vlastníkem dotčené pozemní komunikace (účastník řízení podle ust.
§ 27 odst. 2 správního řádu), s obcemi na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka (účastník řízení podle ust. § 27 odst. 3 správního řádu) a s Policií České republiky.
Správní orgán svým opatřením ze dne 28.06.2018, č.j. MUZN 57100/2018, oznámil podle ust. § 47
odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci shora
uvedené. Vzhledem k tomu, že měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, dal
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům předmětného správního řízení možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu.
Účastníci řízení se vzdali možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu – ze dne 28.06.2018, č.j. MUZN
57114/2018, bylo ze strany správního orgánu vydáno postupem dle ust. § 171 a následujících části šesté
správního řádu, tj. bylo doručováno dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, kdy bylo vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Znojmo, Úřadu městyse Prosiměřice a Obecního úřadu Těšetice a Bantice. Dle
údajů z úřední desky Městského úřadu Znojmo je toto Opatření obecné povahy vyvěšeno v době od
28.06.2018 do 16.07.2018 a nabude účinnosti pátým dnem po vyvěšení, tj. 03.07.2018.
Správní orgán posoudil žádost o povolení uzavírky dotčené silnice podle ust. § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhlášky“) a povolil uzavírku silnice. S ohledem na ochranu dotčených pozemních komunikací
a bezpečnost silničního provozu, byla uzavírka povolena za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou je projednání žádosti s vlastníkem pozemní
komunikace, která má být uzavřena a s vlastníkem pozemní komunikace, po které má být vedena
objízdná trasa a dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka, byla splněna.
V souladu s ust. § 24 odst. 5 zákona o PK bude rozhodnutí oznámeno Hasičskému záchrannému sboru,
Rychlé záchranné pomoci, Dopravní zdravotní službě, Policii ČR a dopravcům, jež provozují veřejnou
linkovou autobusovou dopravu.
Odkladný účinek odvolání se odnímá na základě zvláštního zákona (§ 24 odst. 4 zákona o PK).
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů 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 Znojmo, odboru dopravy.
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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.
Dle ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá
odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. Proti vyloučení odkladného účinku rozhodnutí se
v souladu s ust. § 85 odst. 3 správního řádu, nelze odvolat.

otisk
úředního
razítka
Mgr. Lukáš J A N D A v. r.
vedoucí odboru dopravy
Obdrží
navrhovatel
1. GEFAB CS, spol. s r.o., IDDS: suwp6ph
sídlo: Švédská č.p. 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 20
účastníci (dodejky)
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
3. Obec Těšetice, IDDS: sgyb5dm
sídlo: Těšetice č.p. 62, 671 61 Prosiměřice
4. Obec Bantice, IDDS: gjgazti
sídlo: Bantice č.p. 14, 671 61 Prosiměřice
5. Městys Prosiměřice, IDDS: 8uxbbv8
sídlo: Prosiměřice č.p. 197, 671 61 Prosiměřice
ostatní
6. BDS-BUS, s.r.o., IDDS: disqzsj
sídlo: Vlkovská č.p. 334, 595 01 Velká Bíteš
7. ADOSA a.s., IDDS: mkgckmz
sídlo: Zastávecká č.p. 1030, 665 01 Rosice u Brna
8. ČSAD Hodonín a.s., IDDS: 3vqcdti
sídlo: Brněnská č.p. 3883/48, 695 01 Hodonín 1
9. KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss
sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno 2
10. Jihomoravský kraj, odbor dopravy KÚ JmK, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
12. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri
sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00 Brno 25
13. Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IDDS: he9k6qg
sídlo: MUDr. Jana Janského č.p. 2675/11, 669 02 Znojmo 2
dotčený správní orgán
14. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2

