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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE 
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
Odbor výstavby, silniční správní úřad 

 

 
Číslo jednací:  Čj. SLP-OV/74791-22/KZA 
Spisová značka: Sp. SLP-OV/18606-2022/KZA 
Vyřizuje/linka:  Bc. Žaneta Kryštofová/533304400 
E-mail:   krystofova@slapanice.cz 
V Brně dne:  09.08.2022 
Datová schránka: 2xfbbgj 

R O Z H O D N U T Í 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 

pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných 

účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, na 

základě žádosti spol. IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO 25322257; 

zastoupené na základě předložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 

Brno, IČO 26264641 (dále jen „žadatel“, účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, dále jen „správní řád“) podané dne 22.07.2022, ve věci vedeného správního řízení podle 

ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 39 vyhlášky 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) 

povoluje úplnou uzavírku 

silnice:    č. II/152 ul. 24.dubna v obci Želešice 

v km:   cca 125,290 - 127,065 dle staničení silnice 

délka uzavírky:   cca 800 m 

trasa objížďky:  přes Rajhrad – Syrovice – Ořechov - Hajany 

 

povoluje částečnou uzavírku 

silnice:    č. II/152 ul. 24.dubna v obci Želešice 

v km:   cca 125,910 - 125,920 dle staničení silnice 

   cca 126,170 – 126,220 dle staničení silnice 

trasa objížďky:  po volné části vozovky za pomoci DZ 

 

v termínu:   13.08.2022 ~ 30.09.2022 

z důvodu:  realizace stavby „II/152 Želešice průtah“ 

kontaktní osoba:   Jan Štipčák, tel.: 724 159 747 

 

Linková doprava: 

➢ po celou dobu trvání úplné uzavírky silnice II/152 v Želešicích bude objízdná trasa autobusů linkové 

osobní dopravy a případných spojů náhradní autobusové dopravy za přerušenou nebo omezenou 

drážní dopravu na železniční trati č. 244 vedena obousměrně po MK města Modřice ul. Evropská, po 

pozemní komunikaci spojující ji s MK Želešic ul. Šlechtitelská a dále po pozemní komunikaci 

spojující ji s MK ul. 1. máje a po MK ul. 1. máje, Družstevní, Vojtěcha Marka a Polní,  
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➢ objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude po celou dobu trvání jejího využívání 

ve stavu pro autobusy sjízdném (tedy v takovém stavu, aby průjezdem po ní nedocházelo k 

jejich poškozování a nadměrnému opotřebování),  

➢ celá objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude pro autobusy linkové osobní dopravy 

průjezdná po technické stránce (tj. nebudou na ní probíhat žádné stavební práce apod.),  

➢ na MK Želešic ul. Vojtěcha Marka a Polní bude zakázán vjezd všem vozidlům mimo dopravní 

obsluhy do 7,5 t a linkovým autobusům,  

➢ na MK Želešic ul. Vojtěcha Marka a Polní bude provoz veden kyvadlově za řízení provozu světelným 

signalizačním zařízením,  

➢ objízdná trasa vedená po pozemní komunikaci od MK ul. Evropské na území Modřic po MK ul. 1. 

máje na území Želešic bude vybavena výhybnami,  

➢ autobusové zastávky Želešice, na kopci pro oba směry budou dočasně přeloženy na objízdnou trasu 

ke křižovatce s MK ul. Šlechtitelská 

➢ autobusové zastávky Želešice, u Sulzrů budou dočasně přeloženy na silnici II/152 ul. 24. dubna k 

základní škole  

➢ na území města Modřice budou ve směru do centra Modřic na silnici II/152 a ve směru do obce 

Želešice na pozemní komunikaci ul. Evropská zřízeny dočasné autobusové zastávky Modřice, 

Evropská  

➢ všechny 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 autobusových zastávkách Želešice, na kopci, Želešice, host. a Želešice, u 

Sulzrů budou vyvěšeny informace o jejich dočasném přeložení (informace připraví společnost 

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

➢ pokud budou na dobu trvání uzavírky demontovány označníky autobusových zastávek, budou po 

jejich demontáži vráceny jejich majiteli, aby nedošlo k jejich poškození nebo zcizení  

Podmínky uzavírky:  

1. Odpovědnou osobou za organizování, zabezpečení a provedení stavebních prací po celou dobu 

uzavírky je žadatel, tedy spol. IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO 

25322257. 

2. Kontaktním pracovníkem žadatele je Jan Štipčák, tel.: 724 159 747. 

3. Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a 

včasné odstranění je spol. ZNAKOM s r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641; 

kontaktní osoba: Jan Štipčák, tel:: 734 159 747. 

4. Po celou dobu uzavírky musí odpovědná osoba zajistit organizaci akce tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost jednotlivých účastníků silničního provozu. 

5. Uzavírka a objížďka musí být v souladu s ust. § 24 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích 

označena předepsaným způsobem. Žadatel zabezpečí na svůj náklad po celou dobu uzavírky 

provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu se zákonem 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 294/2015 Sb.“).  

6. Po celou dobu uzavírky musí být respektovány podmínky stanovení věcně a místně příslušných 

správních orgánů: 

a) MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 

664 51 Šlapanice; pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno pod čj.: SLP-OV/28159-22/KZA dne 

22.03.2022 a Sdělení s čj. SLP-OV/32223-22/KZA ze dne 29.03.2022 

b) MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor dopravy, pracoviště Nádražní 750, 

667 01 Židlochovice. Stanovení přechodné úpravy provozu vydáno pod čj. MZi-OD/8766/2022-2 

KR ze dne 28.04.2022 a čj. MZi-OD/15217/2022-2 KR ze dne 25.07.2022 
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c) KrÚ Jmk, odbor dopravní správy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Stanovení přechodné úpravy 

provozu vydáno pod čj. JMK 109308/2022 ze dne 26.07.2022 

Výše definované stanovení je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí ve věci povolení uzavírky (dále jen 

„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“). 

7. Žadatel zajistí odbornou montáž dopravních značek, zařízení a světelných signálů podle tohoto 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jejich kontrolu a udržování po celou 

dobu uzavírky a včasné odstranění po jejím dokončení. 

8. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku 

silnice.  

Podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další 

dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 

správního orgánu: účastníkem je žadatel – spol. IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 

Brno, IČO 25322257; zastoupena na základě předložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem 

Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641. 

Odůvodnění: 

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení ve věci povolení 

uzavírky z důvodu stavebních prací v rámci akce „II/152 Želešice průtah“ zahájeno doručením podání 

žadatele spol. IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO 25322257; zastoupené na 

základě předložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 

26264641 Městskému úřadu Šlapanice, odboru výstavby dne 22.07.2022. 

Toto povolení uzavírky silnice dle výrokové části rozhodnutí, bylo vydáno podle ustanovení § 24 odst. 2 

zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích na základě: 

• podání žadatele ze dne 22.07.2022;  

• souhlasu vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a souhlasu vlastníka pozemní 

komunikace, po níž má být vedena objížďka, tedy 

➢ Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO 70888337, 

zastoupený na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j. 

427/09/Z8 Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5, 

Brno, PSČ 601 82, IČO 70932581, adresa pro doručování: SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 

541/35, 619 00 Brno (zadavatel stavby); 

➢ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, sídlo Šumavská 31,602 00 Brno, IČO 65993390 jako 

subjekt s právem hospodařit s majetkem státu 

➢ spol. CTP Invest, spol. s r.o., se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, IČO 26166453 – 

souhlas ze dne 29.07.2022 

➢ Obec Želešice, se sídlem 24. dubna 16, 664 43 Želešice, IČO 00282952 – souhlas ze dne 22.07.2022 

• projednání s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka: 

➢ obec Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice, IČO 00282952 – souhlas ze dne 22.07.2022 

➢ Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov u Brna, IČO 00282278 – souhlas ze dne 

21.07.2022 

➢ Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO 00282103 – souhlas ze dne 25.07.2022 

➢ Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČO 00282456 – souhlas ze dne 22.07.2022 

➢ Obec Hajany, Hajany 2, 664 43 Hajany, IČO 00637688 – souhlas ze dne 22.07.2022 

➢ Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634 – nesouhlas ze dne 25.07.2022 

• souhlasu Policie České republiky, tedy: DI Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Kounicova 

687/24, 611 32 Brno, IČO 75151499  – souhlas vydán pod č. j. KRPB-20291-6/ČJ-2022-0603DI-HUM ze 

dne 16.03.2022 

• Souhlasu dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové 

osobní dopravy – souhlas s č.j. JMK 112115/2022 ze dne 21.07.2022. 
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• stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vydávající správní orgány jsou 

dotčenými orgány), tj.: 

➢ vydal MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 

664 51 Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno. Stanovení přechodné úpravy provozu 

vydáno pod č.j.: SLP-OV/28159-22/KZA dne 22.03.2022 a Sdělení s čj. SLP-OV/32223-22/KZA ze 

dne 29.03.2022 

➢ vydal MěÚ Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor dopravy, pracoviště Nádražní 

750, 667 01 Židlochovice. Stanovení přechodné úpravy provozu vydáno pod čj. MZi-OD/8766/2022-2 

KR ze dne 28.04.2022 a čj. MZi-OD/15217/2022-2 KR ze dne 25.07.2022 

➢ vydal KrÚ Jmk, odbor dopravní správy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Stanovení přechodné úpravy 

provozu vydáno pod čj. JMK 109308/2022 ze dne 26.07.2022 

• výkresu přechodné úpravy provozu: „II/152 Želešice průtah“, obsah „Přechodné dopravní značení“, číslo 

přílohy: 1 - 2; vypracované spol. ZNAKOM s r.o., se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 

26264641 z listopadu a prosince 2021. 

Správní orgán přípisem ze dne 01.08.2022 oznámil zahájení řízení a vzhledem k tomu, že měl shromážděny 

všechny potřebné podklady k vydání rozhodnutí, byla zároveň dána, v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního 

řádu, všem známým účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve stanovené lhůtě. 

Námitky obce Syrovice ze dne 25.07.2022 s čj. OÚSy-957/2022: 

„Objízdná trasa (…) je vedena s naším souhlasem přes obec Syrovice od 16.08.2021. Od tohoto data jsou 

naši občané zatěžováni neúměrným zvýšením hluku a prašností. Rovněž je vlivem velkého nárůstu počtu 

osobních i nákladních automobilů více ohrožena bezpečnost občanů, především dětí. Obcí z důvodu 

objízdné trasy projíždí velký počet nákladních automobilů vezoucích kámen z lomu Želešice a rovněž další 

kamionová doprava jedoucí od Ivančic, čímž dochází k dalšímu poškozování, již tak žalostného stavu 

krajských komunikací (…). Zejména komunikace III/15266 Ořechov – Syrovice je ve stavu, kdy ohrožuje 

nejen majetek, ale především zdraví všech uživatelů.(…) S objízdnou trasou by obec Syrovice souhlasila za 

předpokladu, že z ní bude vyloučena nákladní doprava, a to pro vozidla nad 3,5 t, případně nad 12 t s tím, že 

dodržování tohoto omezení bude po celou dobu platnosti objízdné trasy kontrolovat Policie ČR.“ 

Námitce se nevyhovuje 

Námitky byly projednány se správcem komunikace, jíž se objízdná trasa týká, a zároveň se zadavatelem 

stavby – opravy silnice č. II/152 v obci Želešice - Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací 

kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 601 82, IČO 70932581; i se zmocněncem žadatele spol. 

ZNAKOM s.r.o. Objízdná trasa byla navržena dle stavební projektové dokumentace a před stavbou řádně 

projednána s dotčenými účastníky řízení. Objízdná trasa přes obec Syrovice je nejkratší možnou objízdnou 

trasou a zatěžuje tak nejmenší počet obcí. Se zvýšeným hlukem, prašností, bezpečností občanů a 

poškozováním komunikací a dalšími důsledky objízdné trasy se při navrhování objízdných tras počítá. 

Navržené vyloučení či omezení nákladní dopravy přes obec by musela být vedena objízdná trasa po 

mnohem delším úseku a přes více obcí. Dopravní zátěž by se tak přenesla na jiné komunikace. Silnice 

v průtahu obce, kdy je nutná její oprava či rekonstrukce, vždy zasáhne do života nejen občanů dané obce, 

ale i občanů okolních obcí. Na základě výše uvedeného správní orgán spatřuje vedení objízdné trasy, tak jak 

byla navržena, jako nejschůdnější. 

Zákon o pozemních komunikacích pro řízení ve věci povolení uzavírky silnice nepředpokládá účastenství 

jiných osob než žadatele a osob definovaných v ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Z 

tohoto důvodu není na místě subsidiární použití ust. § 27 správního řádu a účastníkem řízení je pouze 

žadatel a osoby níže uvedené. 

Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky pozemní komunikace je podle ust. § 24 odst. 2 písm. a) zákona 

o pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní 

komunikace, po níž má být vedena objížďka, tedy:  

• Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO 70888337, 

zastoupený na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j. 427/09/Z8 

Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 
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601 82, IČO 70932581, adresa pro doručování: SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno 

(zadavatel stavby); 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, sídlo Šumavská 31,602 00 Brno, IČO 65993390 jako subjekt 

s právem hospodařit s majetkem státu 

• spol. CTP Invest, spol. s r.o., se sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, IČO 26166453 

• Obec Želešice, se sídlem 24. dubna 16, 664 43 Želešice, IČO 00282952 

Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice je dále podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona o 

pozemních komunikacích obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena 

objížďka: 

• obec Želešice, se sídlem 24. dubna 16, 664 43 Želešice, IČO 00282952 

• Obec Ořechov, se sídlem Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov u Brna, IČO 00282278 

• Město Modřice, se sídlem nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO 00282103 

• Město Rajhrad, se sídlem Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČO 00282456 

• Obec Hajany, se sídlem Hajany 2, 664 43 Hajany, IČO 00637688 

• Obec Syrovice, se sídlem Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634 

S ohledem na ochranu dotčené pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu na nich, byly 

stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Při rozhodování silniční správní úřad v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích dbal, 

aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu a aby byl umožněn přístup k sousedním 

nemovitostem. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dní ode dne 

oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. 

Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Karin Kovářová 

vedoucí odboru výstavby 

 

Příloha: Stanovení přechodné úpravy provozu, vydané: 
- MěÚ Šlapanice, odbor výstavby - vydáno pod čj. SLP-OV/28159-22/KZA dne 22.03.2022; Sdělení s čj. SLP-

OV/32223-22/KZA ze dne 29.03.2022; 
- MěÚ Židlochovice, odbor dopravy - vydáno pod čj. MZi-OD/8766/2022-2 KR ze dne 28.04.2022 a čj. MZi-

OD/15217/2022-2 KR ze dne 25.07.2022 
- KrÚ Jmk, odbor dopravní správy - vydáno pod čj. JMK 109308/2022 ze dne 26.07.2022 

 
Rozdělovník: 
Žadatel (na základě plné moci):  
(prostřednictvím DS) 

1) ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČO 26264641  
Dotčené osoby: 
(prostřednictvím DS)  

2) SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, IČO 70932581 
3) Obec Želešice, 24. dubna 16, 664 43 Želešice, IČO 00282952 
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4) Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov u Brna, IČO 00282278 
5) Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO 00282103 
6) Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČO 00282456 
7) Obec Hajany, Hajany 2, 664 43 Hajany, IČO 00637688 
8) Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634 
9) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31,602 00 Brno, IČO 65993390 
10) CTP Invest, spol. s r.o., CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, IČO 26166453 

Dotčené orgány: 
(prostřednictvím DS) 

11) Policie ČR, DI Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 75151499 
12) Krajský úřad JmK, odbor dopravy – oddělení veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČO 

70888337 
13) Krajský úřad JmK, odbor dopravy  – oddělení pozemních komunikací, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČO 

70888337 
14) Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO 00282979 

Na vědomí: 
(prostřednictvím DS) 

15) BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, IČO 25302078 
16) ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170 
17) České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Brno, Kounicova 688/26, 61143 Brno, IČO 70994226 
18) KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČO 26298465 
19) Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO 70884099 

20) Zdravotnická záchranná služba JmK, p. o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČO 00346292 
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