
Městský úřad Boskovice
odbor dopravy

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

Číslo jednací: SMBO 14754/2014 DOP
Vyřizuje: Mgr. Iveta Skotáková
Telefon: 516 488 782
e-mail: iveta.skotakova@boskovice.cz
Fax: 516 488 710
Datum: 30.9.2014

R O Z H O D N U T Í

        Městský úřad Boskovice podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 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) 
věcně a místně příslušný silniční správní úřad, odbor dopravy, na základě žádosti účastníka řízení 
(dále jen žadatel – účastník řízení podle §27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů)

firmy KUBIKO s.r.o., Brumov 103, 679 23 Lomnice, IČ: 27710637
(dále jen žadatel)

podané v zastoupení na základě plné moci společností DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 
Boskovice, IČ: 29372381, o povolení částečné uzavírky silnice III/37430 v km cca 1,185 – 1,205 
vpravo i vlevo ve směru staničení v obci Jabloňany v termínu od 1.10.2014 do 2.12.2014, z důvodu 
provádění stavebních prací při rekonstrukci propustku ev.č. 37430-2, po projednání s vlastníkem 
komunikace, která má být uzavřena, resp. jejím správcem tj. Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, oblast Blansko (účastník řízení 
podle §27 odst. 1 správního řádu), po projednání  s Obcí Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad 
Svitavou, IČ: 00636754 jako obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka (účastník 
řízení podle §27 odst. 3 správního řádu s postavením účastníka dle §27 odst. 1 správního řádu), po 
posouzení

r o z h o d l   takto:

v souladu s § 67 a následnými zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 24 odst.2 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  a v souladu s § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, se žádosti vyhovuje a 

p o v o l u j e

částečnou uzavírku níže uvedené silnice pro silniční provoz v rozsahu níže uvedeném: 

a) Silnice                  :  III/37430  v km cca 1,185 – 1,205
                                   

Rozsah uzavírky     :  částečná (v místě posuvného pracovního místa bude provoz umožněn
                                                        kyvadlově v 1 jízdním  pruhu dle stanovené PÚP)                                                       
Délka uzavírky       :   0,020 km                                      
            

Doba trvání uzavírky:   od 1.10.2014 (středa) do 2.12.2014 (úterý)                                                    
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b) Trasa objížďky: 

není stanovena objízdná trasa, provoz bude v daných úsecích veden kyvadlově v jednom jízdním 
pruhu dle stanovené PÚP

c) Umístění přemístěné zastávky linkové  osobní dopravy:

ke zrušení ani přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy nedojde 

e) Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení akce:

firma KUBIKO s.r.o., Brumov 103, 679 23 Lomnice, IČ: 27710637 – odpovědná  osoba p. Josef 
Kubíček, tel. 603848958
       

f)  Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích:

částečně uzavřený úsek silnice III/37430 v obci Jabloňany  -  osadit dopravní zařízení a dopravní 
značky dle přiložených  situací a v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu, vydaným 
samostatně odborem dopravy Městského úřadu Boskovice pod č.j. DMBO 14963/2014 DOP.

Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v průběhu výše uvedené částečné uzavírky 
se stanoví tyto podmínky:    
                                                                     

1. Žadatel zabezpečí na vlastní náklady označení částečné uzavírky uvedené silnice a vyznačení 
změn v organizaci dopravy dopravními značkami a dopravními zařízeními, které bude v 
průběhu uzavírky min. 2x týdně kontrolovat. Po celou dobu trvání uzavírky je žadatel povinen 
zabezpečit okamžitou obnovu dopravních značek a dopravních zařízení v případě jejich 
poškození nebo zcizení. 

2. Dopravní zařízení a dopravní značky budou provedeny a osazeny v souladu s platnými 
právními předpisy. Stálé dopravní značky v rozporu s přechodnou úpravou provozu budou 
zakryty a po ukončení akce bude vše uvedeno do původního stavu.

3. Po celou dobu trvání částečné uzavírky silnice III/37430 v obci Jabloňany bude také 
uvedeným úsekem této silnice umožněn průjezd všem spojům veřejné linkové osobní 
dopravy vnitrostátní, které jsou zde dle schválených jízdních řádů vedeny. 

4. Vozidlům hasičského záchranného sboru a vozidlům zdravotnické záchranné služby bude 
průjezd vždy umožněn. V opačném případě s nimi bude žadatel v telefonickém kontaktu.

5. Žadatel je povinen dodržet termín ukončení doby uzavírky, případně jej zkrátit. 
6. Po skončení uzavírky žadatel silnici v celém rozsahu zprůjezdní a provede odstranění 

dopravních značek.
7. Žadatel zajistí bezpečný přístup k nemovitostem dotčeným uzavírkou.                                                                              

Upozornění:
Silniční správní úřad může udělené povolení o částečné uzavírce při nesplnění výše uvedených 
podmínek omezit nebo zrušit.



Č.j. SMBO 14754/2014 DOP                                                        -3-

O d ů v o d n ě n í

Správní řízení ve věci povolení částečné uzavírky silnice  III/37430  v obci Jabloňany z důvodu 
realizace stavebních prací při rekonstrukci propustku ev.č. 37430-2 bylo v souladu s ustanovením §44 
odst. 1 správního řádu zahájeno doručením podání žadatele městskému úřadu Boskovice, věcně a 
místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu, dne 15.9.2014. Městský úřad Boskovice, odbor 
dopravy oznámil podle §47 odst. 1 dne 18.9.2014 všem známým účastníkům řízení zahájení 
správního řízení ve věci povolení částečné uzavírky silnice dle §24 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích. 
Podle §27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel, tj. právnická 
osoba KUBIKO s.r.o., Brumov 103, 679 23 Lomnice, IČ: 27710637, zastoupena na základě písemné 
plné moci společností DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice a další dotčené osoby, na 
které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního 
orgánu. Žádné další dotčené osoby ani osoby, které by mohly být rozhodnutím silničního správního 
úřadu přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech neexistují. Účastníkem řízení je dále 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, IČO: 70932581, oblast Blansko, tj. organizace pověřená výkonem vlastnických práv k pozemní 
komunikaci, která má být uzavřena (účastník řízení podle §27 odst. 3 správního řádu s postavením 
účastníka dle §27 odst. 1 správního řádu) a Obec Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad 
Svitavou, IČ: 00636754 jako obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka (účastník 
řízení podle §27 odst. 3 správního řádu s postavením účastníka dle §27 odst. 1 správního řádu).
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy měl ke dni 18.9.2014 shromážděny všechny podklady pro 
vydání rozhodnutí v předmětné věci včetně: 
písemného vyjádření vlastníka, resp. správce částečnou uzavírkou dotčené silnice tj.Správy a údržby 
silnic Jihomoravského kraje, oblast Blansko, Komenského 2 ze dne 11.9.2014
písemného vyjádření částečnou uzavírkou dotčené Obce Jabloňany ze dne 18.9.2014 
a souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, 
dopravní inspektorát Blansko, Bezručova 31, s návrhem přechodné úpravy provozu č.j. KRPB -
223474/ČJ-2014-060106-TES ze dne 11.9.2014.
Proto byla v souladu s §36 odst. 3 správního řádu přípisem č.j. SMBO 14754/2014 DOP ze dne 
18.9.2014 dána účastníkům tohoto správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
s tím, že Městský úřad Boskovice, odbor dopravy podle §36 odst. 1 správního řádu rozhodl, že 
účastníci řízení mohou činit návrhy na dokazování a jiné návrhy ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne 
doručení písemnosti a upozornil je, že po uplynutí lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci. Tento 
způsob vedení správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního 
řízení podle §6  odst. 1,2 správního řádu a v souladu s procesními právy účastníka správního řízení 
podle §36 a souvisejících ustanovení správního řádu.
Po uplynutí stanovené lhůty Městský úřad Boskovice, odbor dopravy žádost posoudil a vzhledem 
k tomu, že nikdo se v průběhu uvedené lhůty k podkladům rozhodnutí nevyjádřil a také z toho 
důvodu, že z hlediska bezpečnosti silničního provozu, nelze v dotčeném úseku komunikace III/37430 
v obci Jabloňany provádět stavební práce při rekonstrukci propustku ev.č. 37430-2 bez vyloučení 
silničního provozu, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. V souladu s ustanoveními §24 
zákona o pozemních komunikacích Městský úřad Boskovice, odbor dopravy při rozhodování dbal, aby 
částečná uzavírka byla omezena na nejkratší možnou dobu, aby byla řádně technicky zabezpečena, 
aby byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. 
S ohledem na ochranu dotčené pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu na ní byly 
stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Zvláštní užívání komunikace III/37430 v obci Jabloňany, dotčené touto částečnou uzavírkou, bylo 
povoleno rozhodnutím Odboru dopravy Městského úřadu  Boskovice č.j.SMBO 14751/2014 DOP.
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P o u č e n í   o  o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podaným prostřednictvím odboru dopravy 
Městského úřadu Boskovice, nám.9. května 954/2, 680 11 Boskovice.
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.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát
uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, 
písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti 
určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

                                                                                                                         Ing. Milada Bělehrádková
                                                                                                                           vedoucí odboru dopravy

Příloha: 1x situace

Rozdělovník: 

Účastníci řízení podle §27 odst. 1 správního řádu:
                                          
KUBIKO s.r.o., Brumov 103, 679 23 Lomnice, zastoupena společností DoZBos s.r.o., Ot. Kubína 17, 680 01 Boskovice (osobně)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Blansko, Komenského 2 (DS)
Obec Jabloňany, Jabloňany 88, 679 01 Skalice nad Svitavou (DS)
                                                                                 
Na vědomí:  PČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Blansko, Bezručova 31 (DS)
                        HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko (DS)
                        Zdravotnická záchran. služba Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno-Bohunice (DS)
                        Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (DS)
                        Kordis  JMK, spol. s r.o., Nové sady 946/30, 602 00 Brno (DS)
                        ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko (DS)
                        DOPAZ s.r.o., Horní Poříčí 123, 679 62 Křetín (DS)
                        ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou (DS)
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