
Městský úřad Boskovice
odbor dopravy

nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice
tel. 516 488600, fax 516 488710

č.j.   DMBO 8592/2012 DOP                                                                                             Boskovice dne 12.7.2012
vyřizuje : Mgr. Skotáková Iveta
telefon: 516 488782

                                                                                                         

O Z N Á M E N Í
o zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice  III/37426 v obci Lhota Rapotina

         Městský úřad Boskovice podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní 
zřízení ) a podle § 40 odst.4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ) jako věcně a místně příslušný 
silniční správní úřad, odbor dopravy 

oznamuje

podle § 47 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 
řád) všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

zahájení správního řízení

ve věci žádosti firmy MOBIKO plus a.s., Valašské  Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hranická 293/5, 
PSČ 757 01 , IČO: 26788675, podané v zastoupení společností GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 
620 00 Brno, IČO: 41602901, která se týká povolení úplné uzavírky komunikací dle § 24 odst.2 
zákona o pozemních komunikacích a bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dne 
11.7.2012, dnem doručení na odbor dopravy.
Předmětem žádosti je povolení úplné  uzavírky silnice III/37426 v obci Lhota Rapotina v km cca 
0,070-0,390  ve směru staničení  ( viz přiložená situace )  od 11.8.2012 ( sobota ) do 26.8.2012  
(neděle ). Jedná se o úsek silnice III/37426 v obci Lhota Rapotina od náměstí po konec obce (ve 
směru jízdy do Skalice nad Svitavou). V daném termínu zde bude realizována pokládka nového 
povrchu na uvedené komunikaci.
Objízdná trasa pro silniční provoz bude vedena ze Lhoty Rapotiny po silnici II/374 do Boskovic, dále 
po silnici II/150 do Mladkova a odtud po silnici III/37428 do Skalice nad Svitavou a dále po silnici 
III/37426 až k uzavřenému úseku. V opačném směru bude objížďka vedena po stejné trase.
Spoje veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní budou obousměrně vedeny po objízdné trase 
Skalice nad Svitavou – Jabloňany – Obora – Lhota Rapotina.
Vzhledem k tomu, že Městský úřad Boskovice, odbor dopravy má všechny podklady pro vydání 
rozhodnutí ve výše uvedené věci, je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu  účastníkům tohoto 
správního řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle § 39 
odst.1 správního řádu ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, doručením 
na Městský úřad Boskovice. Po uplynutí stanovené lhůty nebude k dalším návrhům přihlédnuto a bude 
vydáno rozhodnutí v předmětné věci.
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Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Boskovice, v budově na Náměstí 9. 
května 2, I. patro, kancelář č. 2.07  v úřední dny pondělí a středa 8.00 – 16.30 hod. nebo po telefonické 
domluvě.

                                                                                                         otisk úředního razítka

                             
                                                                                                             Ing. Milada Bělehrádková
                                                                                                               vedoucí odboru dopravy

Příloha: 4x situace

Obdrží : účastníci řízení:  MOBIKO plus a.s., 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hranická 293/5  (DS)
                                            GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno (DS)
                                            Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Komenského 2, 678 11 Blansko (DS)
                                            Obec Lhota Rapotina, Lhota Rapotina 15, 679 01 Skalice nad Svitavou (DS)
                                            Obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou 48, PSČ 679 01
                                            Obec Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou (DS)
                                            Obec Obora, Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou (DS)
                                            Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice ( dodejkou )
                                            SŽDC, státní organizace, Kounicova 26, 611 43 Brno (DS)
                                           

               dotčené orgány :  PČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Blansko, Bezručova 31 ( DS )
                                             HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko ( DS )
                                             Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., nám. 28 října 23,
                                             602 00 Brno ( DS )
                                             Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3/5,601 82 Brno (DS)
                                             KORDIS JMK, spol. s r,o,, Nové sady 946/30, 602 00 Brno (DS)
                                             VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 982 01 Vyškov (DS)
                                             ČAD Blansko, a.s., Nádražní 2369//10, 678 20 Blansko  (DS)
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