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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, obdržel dne 19.12. 2017 žádost Vaší společnosti o 

vyjádření k úplné uzavírce místní komunikace obce Rostěnice – Zvonovice v termínu od 15.1. 2018 do 

9.2. 2018 z hlediska linkové osobní dopravy. Úplně uzavřena bude místní komunikace obce Rostěnice – 

Zvonovice v její místní části Rostěnice přibližně od vjezdu k domu č.p. 2 po přibližně dům č.p. 79. Objízdná 

trasa autobusů linkové osobní dopravy bude vedena po silnicích III/4314 a III/4316. Autobusy linkové 

osobní dopravy se u zastávky Rostěnice - Zvonovice, Rostěnice, náves budou otáčet po okruhu tvořeném 

místními komunikacemi, na těchto místních komunikacích budou umístěny dopravní značky B29 „Zákaz 

stání“. Důvodem úplné uzavírky je realizace stavby „Kanalizace a ČOV Rostěnice – Zvonovice“. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný dopravní úřad pro 

linkovou osobní dopravu podle § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „dopravní úřad“), sděluje, že úplně uzavřeným úsekem místní komunikace obce 

Rostěnice – Zvonovice v její místní části Rostěnice jsou vedeny spoje linek veřejné linkové osobní dopravy 

vnitrostátní, jejichž provoz zajišťují následující dopravci: 

 ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko, 

 VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01  Vyškov. 

Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou místní komunikace obce Rostěnice – Zvonovice v její místní části 

Rostěnice přibližně od vjezdu k domu č.p. 2 po přibližně dům č.p. 79 v termínu od 15.1. 2018 do 9.2. 2018 

při splnění následujících podmínek: 

 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy 

obousměrně možná po silnicích III/4314 a III/4316, 

 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude možné otáčení autobusů linkové osobní dopravy u 

zastávky Rostěnice - Zvonovice, Rostěnice, náves okruhem tvořeným místními komunikacemi, tyto 

místní komunikace budou v obou směrech vyklizeny od parkujících vozidel dopravními značkami 

B29 „Zákaz stání“, 

Váš dopis zn.:  ZLINMARK DZ s.r.o. 

Hviezdoslavova 1191/55a 

627 00 Brno - Slatina 

IČO: 04262701 

(do DS) 

 

Ze dne: 19.12. 2017 
Č. j.: JMK 179777/2017 
Sp. zn.: S-JMK 179529/2017 OD 
Vyřizuje: Mgr. Mudrych 
Telefon: 541651436 
Počet listů: 2 
Počet příloh/listů: 0/0 
Datum: 20.12. 2017 
   
Souhlas s úplnou uzavírkou místní komunikace obce Rostěnice – Zvonovice v termínu od 15.1. 2018 do 

9.2. 2018 z hlediska linkové osobní dopravy 
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 vzhledem k ročnímu období, ve kterém bude úplná uzavírka probíhat, bude v případě zhoršených 

klimatických podmínek zajištěna zimní údržba pluhováním i posypem všech komunikací, po kterých 

z důvodů zde uvedené úplné uzavírky budou autobusy linkové osobní dopravy vedeny. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Veselý v.r. 

vedoucí oddělení veřejné osobní dopravy 

odboru dopravy 

Za správnost vyhotovení: 

Mgr. Pavel Mudrych 

 

 

 

 

Na vědomí: 

Obec Rostěnice – Zvonovice, IČO: 61729639 (do DS) 

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, IČO: 00292427 (do DS) 

ČAD Blansko a.s., IČO: 49454641 (do DS) 

VYDOS BUS a.s., IČO: 26950731 (do DS) 

KORDIS JMK, a.s., IČO: 26298465 (do DS) 

 

Otisk razítka 
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