
Městský úřad Židlochovice 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979 

Odbor dopravy 

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice 

 

 

ROZHODNUTÍ 
O POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY 

 

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný 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 správním řízení přezkoumal žádost o povolení 

uzavírky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 14. 2. 2023 podala společnost:  

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky, IČO: 416 01 645 

kterou zastupuje na základě plné moci společnost 

GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 41602901 

 (dále jen "žadatel") 

a na základě tohoto přezkoumání, po projednání s účastníky řízení, dotčenými orgány a 

organizacemi a na základě souhlasu dotčeného dopravního úřadu - podle § 24 zákona o pozemních 

komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

uzavírku komunikace: 

 

silnice: III/41619 (Židlochovice – Hrušovany u Brna - Ledce) 

v km : cca 3,222 ÷ 4,330 silničního pasportu 

v k.ú :  Hrušovany u Brna 

pro akci :  „III/41619 Hrušovany u Brna -Ledce“  

V rozsahu : stavební práce na komunikaci  

Termín uzavírky: 20. 3. ÷ 2. 4. 2023  

Zhotovitel :   Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., IČ: 416 01 645 

Odpovědná osoba: Ing. Martin Sychra, tel.: 720 958 759 

Váš dopis zn.:    

 

  
Ze dne:   

 

 

                 Dle rozdělovníku 

Sp. zn.: MZi-OD/3604/2023 

Č. j.: MZi-OD/3604/2023-6 KR 

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kratochvílová 

Tel.: 547428724 

E-mail: dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz 

Počet listů: 3  (oboustr. tisk 2) 

Počet příloh/listů/svazků: 1/1/0 

Datum: 10. 3. 2023 

Vypraveno dne: 10. 3. 2023   
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Popis uzavírky a objížďky (Příloha OD-3604-23): 

Jedná se o úplnou uzavírkou silnice III/41619 v úseku od křižovatky silnic III/39528 x III/42510 x 

41619 po budovu č. p. 603 na území Hrušovan u Brna. Mimo autobusů linek linkové osobní 

přepravy. 

Objízdná trasa pro auta NAD 3,8 m.: po sil. III/42510 směr Sobotovice, dále po sil. III/42510 směr 

Rajhrad, po ul. Masarykova po sil. II/452 směr Vojkovice po ul. Rajhradská, ul. Hlavní a ul. 

Hrušovanská po sil. III/41618 na Hrušovany u Brna, pro oba směry.  

Objízdná trasa pro auta DO 3,8 m.: po sil. III/42510 směr Sobotovice, dále po sil. III/15266 směr 

Vojkovice, po ul. Hlavní a Hrušovanská po sil. III/41618 na Hrušovany u Brna, pro oba směry. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky. 

 

Pro uzavírku a objížďku stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky. Dopravní značení bude v souladu s 

ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 

řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá 

za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. 

2. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se „Stanovením přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích“, které vydal MěÚ Židlochovice, Odbor dopravy pod č. 

j.: MZi-OD/3603/2023-2 KR dne 23. 2. 2023. 

3. Zároveň bude pravidelně kontrolováno, opravováno, případně, avšak po odsouhlasení 

silničním správním úřadem, doplňováno osazené přechodné dopravní značení uzavírky. 

4. Budou dodrženy podmínky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., 

omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu. 

5. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 

uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena (§39, odst. 

4 vyhlášky č.104/1997 Sb.).  

6. Práce budou prováděny v termínu:  20. 3. 2023 ÷ 2. 4. 2023 

7. SÚS JMK, oblast Střed vydala dne 31. 1. 2023 souhlas s uzavírkou a objížďkou.  

8. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, KŘ JMK, PDI B-v – č. j. KRPB-23980-

1/ČJ-2022-0603DI-BAR, ze dne 13. 2. 2023: 

- Přechodná úprava provozu bude instalována jen po nezbytně nutnou dobu, a pokud 

pominou důvody pro její umístění, bude bez zbytečného prodlení odinstalována. 

9. KrÚ Jihomoravského kraje, odboru dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, vydala pod č. 

j.: JMK 16912/2023 ze dne 31. 1. 2023 souhlas s  uzavírkou s podmínkami které je třeba 

dodržet: 

Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnice III/41619 v úseku od křižovatky silnic 

III/39528 x III/42510 x 41619 po budovu č. p. 603 mimo autobusy linkové osobní dopravy na 
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území Hrušovan u Brna v termínu od 20. 3. 2023 do 2. 4. 2023 při splnění následujících 

podmínek: 

- po celou dobu trvání uzavírky silnice III/41619 bude uzavřeným úsekem silnice 

III/41619 povolen a bude technicky možný průjezd všech autobusů linek linkové osobní 

dopravy, které jsou zde vedeny,  

- na vozovce silnice III/41619 zůstane volný jízdní pruh vozovky dostatečné šířky, aby po 

něm projel autobus,  

- povrch vozovky v uzavřeném úseku silnice III/41619 bude po celou dobu trvání 

uzavírky udržován v takovém stavu, aby po něm byl průjezd autobusů linkové osobní 

dopravy možný a bezpečný a nedocházelo průjezdem po něm k poškozování autobusů 

(a i nízkopodlažních),  

- autobusové zastávky Hrušovany u Brna,,VÚZA budou dočasně přeloženy na silnici 

III/41619 za úplně uzavřený úsek ve směru do centra Hrušovan u Brna dle přílohy 

žádosti o souhlas s úplnou uzavírkou, která je také přílohou tohoto souhlasu s úplnou 

uzavírkou,  

- dočasné zastávky budou vybaveny přenosnými označníky zastávek a budou na nich 

vyvěšeny jízdní řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které je 

budou obsluhovat, na dočasně zrušených zastávkách Hrušovany u Brna,,VÚZA budou 

vyvěšeny informace o jejich dočasném přeložení (informace připraví společnost 

KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK),  

- pokud budou na dobu trvání úplné uzavírky demontovány označníky autobusových 

zastávek Hrušovany u Brna,,VÚZA, budou po jejich demontáži vráceny jejich majiteli, 

aby nedošlo po dobu trvání stavby k jejich poškození nebo zcizení.  

10. Město Rajhrad vydalo dne 13. 2. 2023 a znovu 24. 2. 2023 nesouhlas s objízdnou trasou pro 

vozidla nad 3,8 m výšky po silnici II/425 přes město Rajhrad: 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby objízdná trasa pro auta nad 3,8 m (nákladní doprava) byla 

vedena přes mini okružní křižovatku III/42510 x II/425 v pravém odbočení a dále po průtahu 

Rajhradem po II/425. Minikřižovatka na vjezdu do Rajhradu není uzpůsobena k takovému 

zatížení nákladní dopravou, navíc jedna objízdná trasa je tudy již vedena (nekonečná 

uzavírka Želešic) a dvě objízdné trasy z minulého roku nám zdevastovaly novou okružní 

křižovatku u radnice a poškodily protihlukový koberec na průtahu Rajhradem. Dále Vám 

sdělujeme, že zásadně nesouhlasíme s dočasným zneplatněním zákazové značky Zákaz 

tranzitu 12t na vjezdu do města Rajhrad. Pro níže uvedenou akci je třeba najít jinou 

objízdnou trasu. 

Správní orgán k připomínkám Města Rajhrad uvádí, že přezkoumal jiné možnosti případné 

objízdné trasy. Zjistil, že není možné najít jinou, vhodnější objízdnou trasu. Navrhovaná 

objízdná trasa vede po silnici vyšší třídy, než je silnice uzavřená, proto argument, že tato 

silnice, která je ve správě investora a zadavatele stavby, kvůli které je zde objížďka vedena, 

není přizpůsobena k takovému zatížení nákladní dopravou, argumentačně neobstojí. 

Navrhovaná objízdná trasa je nejkratší možnou objízdnou trasou vhodnou pro vozidla vyšší 

než 3,8 m. Každá jiná objízdná trasa by byla neúměrně delší, což by mělo, oproti navrhované 

trase, daleko větší negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ekonomiku i 

životní prostředí. Pro co největší snížení negativních důsledků objízdné trasy ve městě 

Rajhrad stanovuje správní orgán podmínky, které je nutno dodržet: 
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- Dojde-li v průběhu akce k jakémukoliv poškození komunikace, jejího příslušenství 

v majetku investora nebo jakéhokoliv majetku obce/města, přes jejichž území je vedena 

objížďka, bude toto poškození neprodleně opraveno na náklady investora. 

- Po skončení akce bude celý úsek objízdné trasy zkontrolován za účasti zástupce 

investora stavby a zástupce dotčené obce/města a případné poškození komunikace, 

jejího příslušenství v majetku investora nebo jakéhokoliv majetku obce/města, bude toto 

poškození neprodleně opraveno na náklady investora. 

11. Obec Holasice vydala souhlas s uzavírkou a objížďkou dne 8. 2. 2023. 

12. Obec Vojkovice vydala souhlas s objížďkou dne 21. 2. 2023. 

13. Obec Hrušovany u Brna vydala souhlas s objížďkou dne 22. 2. 2023. 

14. Obec Sobotovice vydala souhlas s objížďkou dne 10. 2. 2023. 

15. Obec Ledce vydala souhlas s objížďkou dne 14. 2. 2023. 

16. Ihned po skončení akce musí být odstraněna zařízení, značení uzavírky a musí být zajištěno 

původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

17. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního značení, jeho 

udržování, včasné odstranění a dodržení termínu uzavírky zodpovídá: 

Tereza Buchtelíková, tel.: 731 252 581 (GEFAB CS, spol. s r.o.) 

Ing. Martin Sychra, tel.: 720 958 759 (Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o) 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

 Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky, IČO: 416 01 

645 

kterou zastupuje na základě plné moci společnost 

GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 41602901 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581 

 

Odůvodnění: 

Žadatel, společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – 

Medlánky, IČO: 416 01 645, kterou zastupuje na základě plné moci společnost GEFAB CS, spol. 

s r.o., Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 41602901, podal dne 14. 2. 2023 žádost o 

povolení uzavírky silnice III/41619 v úseku od křižovatky silnic III/39528 x III/42510 x 41619 po 

budovu č. p. 603 na území Hrušovan u Brna. Mimo autobusů linek linkové osobní přepravy. 

Objízdná trasa pro auta NAD 3,8 m.: po sil. III/42510 směr Sobotovice, dále po sil. III/42510 směr 

Rajhrad, po ul. Masarykova po sil. II/452 směr Vojkovice po ul. Rajhradská, ul. Hlavní a ul. 

Hrušovanská po sil. III/41618 na Hrušovany u Brna, pro oba směry.  
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Objízdná trasa pro auta DO 3,8 m.: po sil. III/42510 směr Sobotovice, dále po sil. III/15266 směr 

Vojkovice, po ul. Hlavní a Hrušovanská po sil. III/41618 na Hrušovany u Brna, pro oba směry. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci podle § 44 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal a posoudil a dne 23. 2. 2023 

bylo správním orgánem oznámeno podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, 

v platném znění (dále jen správní řád) zahájení řízení o povolení uzavírky pozemní komunikace 

podle § 24 zákona o pozemních komunikacích.  

Současně v souladu s § 36 správního řádu silniční správní úřad oznámil, že účastníci řízení, 

dotčené orgány a organizace mohou v řízení uplatnit svoje stanoviska a připomínky vč. vyjádření 

k podkladům rozhodnutí. Podle § 39 odst. 1 správního řádu silniční správní úřad určil lhůtu 

pro možnost vyjádření k předmětnému řízení a k podkladům rozhodnutí do 5 dnů od doručení 

tohoto oznámení. Na základě tohoto oznámení obdržel správní orgán dne 24. 2. 2023 připomínku 

Města Rajhrad kde uvádí: 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby objízdná trasa pro auta nad 3,8 m (nákladní doprava) byla 

vedena přes mini okružní křižovatku III/42510 x II/425 v pravém odbočení a dále po průtahu 

Rajhradem po II/425. Minikřižovatka na vjezdu do Rajhradu není uzpůsobena k takovému zatížení 

nákladní dopravou, navíc jedna objízdná trasa je tudy již vedena (nekonečná uzavírka Želešic) a 

dvě objízdné trasy z minulého roku nám zdevastovaly novou okružní křižovatku u radnice a 

poškodily protihlukový koberec na průtahu Rajhradem. Dále Vám sdělujeme, že zásadně 

nesouhlasíme s dočasným zneplatněním zákazové značky Zákaz tranzitu 12t na vjezdu do města 

Rajhrad. Pro níže uvedenou akci je třeba najít jinou objízdnou trasu. 

Správní orgán k připomínkám Města Rajhrad uvádí, že přezkoumal jiné možnosti případné 

objízdné trasy. Zjistil, že není možné najít jinou, vhodnější objízdnou trasu. Navrhovaná objízdná 

trasa vede po silnici vyšší třídy, než je silnice uzavřená, argument, že tato silnice, která je ve 

správě investora a zadavatele stavby, kvůli které je zde objížďka vedena, není přizpůsobena 

k takovému zatížení nákladní dopravou, argumentačně neobstojí. Navrhovaná objízdná trasa je 

nejkratší možnou objízdnou trasou vhodnou pro vozidla vyšší než 3,8 m. Každá jiná objízdná trasa 

by byla neúměrně delší, což by mělo, oproti navrhované trase, daleko větší negativní vliv na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu, ekonomiku i životní prostředí. Pro co největší snížení 

negativních důsledků objízdné trasy ve městě Rajhrad stanovil správní orgán podmínky, které je 

nutno dodržet a jsou zahrnuty v podmínkách ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Silniční správní úřad podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů po 

posouzení, na základě souhlasu vlastníka dotčených komunikací a na základě souhlasného 

stanoviska dotčeného orgánu Policie ČR povolil uzavírku komunikace za podmínek stanovených 

ve výroku tohoto rozhodnutí.  Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku rozhodnutí 

uvedeno. 

Stanoviska sdělili: 

 Správa a údržba silnic, p.o.k., oblast Střed, souhlas ze dne 31. 1. 2023 
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 Policie ČR, KŘ JMK, ÚO B-v, DI B-v, PDI, stanovisko č. j. KRPB-23980-1/ČJ-2022-0603DI-

BAR, ze dne 13. 2. 2023 

 Krajský úřad JmK, odbor dopravy, souhlas č. j. JMK 16912/2023 ze dne 31. 1. 2023 

 Město Rajhrad dne 13. a 24. 2. 2023. 

 Obec Holasice dne 8. 2. 2023. 

 Obec Vojkovice dne 21. 2. 2023. 

 Obec Hrušovany u Brna dne 22. 2. 2023. 

 Obec Sobotovice dne 10. 2. 2023. 

 Obec Ledce dne 14. 2. 2023. 

 Obec Popovice dne 6. 2. 2023 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Námitky účastníků nebyly vzneseny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Další podklady pro vydání rozhodnutí: 

 Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy – stanovení přechodné úpravy provozu č. j.: MZi-

OD/3603/2023-2 KR dne 23. 2. 2023 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto 

rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako 

přestupek podle § 42a odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby nebo 

jako správní delikt podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro právnické 

nebo podnikající fyzické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč. 

 

 

 

Ing. Dagmar Kratochvílová 

  vedoucí odboru dopravy 

 

Obdrží:   
účastníci : 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky, IČO: 416 01 

645 

kterou zastupuje na základě plné moci společnost 
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 GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno, IČ: 41602901 

 SÚS JMK p.o.k., oblast Brno 

 

dále obrží: 

 Policie ČR, KŘ JMK, Kounicova 24, 611 32 Brno 

 KrÚ JMK, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor, Lidická 61, 602 00 Brno  

 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 

00346292 

 KORDIS JMK, a.s.  

 Obec Hrušovany u Brna 

 Město Rajhrad 

 Obec Holasice 

 Obec Vojkovice 

 Obec Ledce 

 Obec Sobotovice 

 BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 25302078,  

 ČSAD Kyjov Bus a.s., Boršovská 2228, 697 34 Kyjov, IČO: 49447009.  

 MěÚ Židlochovice, OD  
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