--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č.j. MV 34108/2018 OD/Ču/3
Vyškov dne 30.05.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad 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 věcech silnic II. a III. třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo orgán kraje v přenesené působnosti vyhovuje žádosti, kterou podala právnická osoba
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60,
62000 Brno, IČO: 48035599
v zastoupení společností Trasig s.r.o., Palánek 250/1,68201 Vyškov, IČ: 26922151 (dále jen „žadatel“) a
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích,

I.
povoluje úplnou uzavírku provozu
na silnici
v místě
z důvodu stavby
v termínu

III/4314 Bohdalice – Rostěnice - Luleč
křižovatky se silnicí II/430 ve směru od Rostěnic, v km cca 8,384
II/430 Tučapy - Vyškov
od 20:00 hodin dne 09.06.2018 do 24:00 hodin dne 10.06.2018

II.
stanovuje objízdnou trasu obousměrnou,
která je vedena od uzavřeného úseku po silnici III/4314 ve směru na Rostěnice na křižovatku se silnicí
III/4312, po této ve směru na Hlubočany na křižovatku se silnicí II/431, po této ve směru na Vyškov na
křižovatku se silnicí II/430 ve směru na Tučapy, Brno.
Délka objízdné trasy je cca 16,5 km.

III.
Za řádný a bezpečný průběh uzavírky a objížďky za řádné zabezpeční dopravně bezpečnostního opatření
v místě uzavírky a na trase objížďky a za dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutí je zodpovědný
žadatel, tj. společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Brno a jím určená kontaktní osoba:
Ing. Vlastimil Štěpanovský, zaměstnanec společnosti, tel. 727 916 795.

IV.
Z hlediska zajištění provozu linkové osobní dopravy stanovil podmínky
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 60182 Brno, v souhlasném
vyjádření vydaném dne 23.5.2018 pod Č.j. JMK 73664/2018 takto:
Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnice III/4314 (větve křižovatky ve směru na Rostěnice) v
místě napojení na silnici II/430 v termínu od 9.6. 2018 20:00 hod. do 10.6. 2018 24:00 hod. při splnění
následujících podmínek:
 po celou dobu trvání uzavírky bude ze silnice II/430 ve směru od Vyškova povoleno a bude možné
odbočení všech autobusů veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní na silnici III/4314 ve směru
na Rostěnice,
 po celou dobu trvání uzavírky bude ze silnice III/4314 ve směru od Rostěnice povoleno a bude
možné odbočení všech autobusů veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní na silnici II/430 ve
směru na Vyškov.

Podmínky tohoto rozhodnutí:
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1. Uzavírka a objížďka bude vytvořena podle předloženého situačního plánu v tomto správním řízení
a musí být zajištěna z hlediska bezpečného provozu na dotčených silnicích.
2. Žadatel na vlastní náklady zajistí umístění přechodného dopravního značení a zařízení na pozemní
komunikaci v místě uzavírky a na trase objížďky na základě stanovení přechodné úpravy provozu,
které vydal odbor dopravy Městského úřadu ve Vyškově dne 23. 5. 2018 pod číslem jednacím MV
32181/2018 OD.
3. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení a zařízení po dobu trvání uzavírky a objížďky, prová dí jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.
4. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu před zahájením uzavírky vhodným způsobem informovanost veřejnosti, zejména pak občanů a podnikatelských subjektů majících v oblasti uzavírky
bydliště nebo sídlo, o rozsahu a době trvání této uzavírky.
5. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku.
6. Po celou dobu trvání uzavírky umožní žadatel bezpečný průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému k přímému zásahu v místě uzavírky.
7. Žadatel zajistí vlastním nákladem před započetím uzavírky provedení nezbytných úprav a
odstranění případných závad na výše uvedených objížďkových pozemních komunikacích pro
zajištění bezpečného průjezdu po nich a po celou dobu uzavírky bude na nich zajišťovat
odstraňování závad ve sjízdnosti. Neprodleně po ukončení uzavírky zajistí na objížďkových
komunikacích odstranění následných škod vzniklých v důsledku převedení provozu z uzavřené
komunikace na objížďkové pozemní komunikace.
8. Pro splnění podmínky dotčeného dopravního úřadu zajistí žadatel, aby byl po silnicích na
objízdných trasách i na jednosměrně uzavřené silnici umožněn bezpečný provoz autobusům veřejné
linkové osobní dopravy a je plně zodpovědný za bezpečné splnění podmínek dopravního úřadu.
Žadatel prokazatelným způsobem poučí své pracovníky a ve společné dohodě s dopravcem budou
prokazatelně poučeni i řidiči autobusů veřejné linkové osobní dopravy.
Informovanost cestujících o změnách v dopravě zajistí dopravce a žadatel v dostatečném předstihu
způsobem obvyklým (oznámení na označnících, vyhlášením místním rozhlasem apod.).
9. Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než je uvedeno v tomto rozhodnutí, aby tuto informaci sdělil bezodkladně na Národní
dopravní informační centrum /NDIC/, Slovenská 7/1124, 70200 Ostrava-Přívoz, tel. 596 663 556,
596 663 550 nebo mailem ndic@rsd.cz.

V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24 odst. 4
zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
Odůvodnění:
Správní řízení ve věci povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích bylo v souladu s
§ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
zahájeno doručením podání žadatele Městskému úřadu ve Vyškově, věcně a místně příslušnému silničnímu
správnímu úřadu. Žádost byla podána v souladu s § 39 odst. 1 a 2 prováděcí vyhlášky.
Po projednání s účastníky řízení, tj. s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníky
pozemních komunikací po nichž má být vedena objížďka, s obcemi, na jejichž zastavěném území má být
povolena uzavírka a nařízena objížďka, po projednání s Policií České republiky a s ohledem na ochranu
dotčených pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu na nich rozhodl správní úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Po u č en í :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje nejblíže
nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání se podává u Městského
úřad Vyškov, odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný
účinek.

Ing. Petr Buchta

vedoucí odboru dopravy
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Obdrží:
Účastníci řízení:
1. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice
60, 62000 Brno, IČO: 48035599
zástupce Trasig s.r.o., Palánek 250/1,68201 Vyškov, IČ: 26922151, DS
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
nám. 449/3, 60200 Brno, DS
3. Obec Rostěnice-Zvonovice, okres Vyškov, DS
4. Obec Hlubočany, okres Vyškov, DS
5. Město Vyškov, okres Vyškov
Dotčené orgány:
6. Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno, DS
7. KŘP JmK, Dopravní inspektorát Vyškov, 68201 Vyškov, DS
Doručí se:
8. Hasičský záchranný sbor JmK, Hraničky 425, 68201 Vyškov, DS
9. Zdravotní záchranná služba Vyškov, Purkyňova 36, 68200 Vyškov, DS
10. VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČO: 26950731, DS
11. ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko, IČO: 49454641, DS
12. KORDIS JMK, spol. s.r.o. Nové Sady 30, 602 00 Brno, DS
Na vědomí::
13. Obec Lysovice, okres Vyškov, DS
14. Obec Kučerov, okres Vyškov, DS

