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Rozhodnutí
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Městský úřad Blansko (dále jen „MěÚ Blansko“), odbor stavební úřad, oddělení silničního
hospodářství (dále jen „SÚ, SH“), jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle §
40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozem. komunikacích“) a v souladu s § 24 odst. 3) zákona o
pozem. komunikacích, na základě žádosti ze dne 20.03. 2019:
ELQA, s.r.o., IČO 49977121, Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim
dále jen „žadatel“- účastník řízení podle § 27 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o povolení úplné a částečné uzavírky části pozemní komunikace na okrese Blansko, níže
uvedené, ve dnech 16.04.2019 a 25.04.2019, od 15.04.2019 do 30.05.2019 v souvislosti s
prováděním stavebních prací na rekonstrukci NN, montáž sloupů a vedení, v průjezdním
úseku obce Malá Lhota, v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 24 zákona o pozem.
komunikacích, v souladu s § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen prováděcí vyhláška),
povoluje
žadateli částečnou a úplnou uzavírku níže uvedené silnice pro veškerý silniční provoz,
kromě dále uvedeného, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
během provádění stavebních prací na stavbě: rekonstrukce NN, montáž sloupů a vedení
a nařizuje pro tento provoz objížďku:
Silnice III. třídy č. 377 15 (Závist-Malá Lhota-Žernovník):
Etapa 1. úplná uzavírka
- silnice III/377 15 v kilometru staničení silnice 3,233 – 3,266, v celé šířce vozovky,
parc. č. 18, v kat. úz. Malá Lhota, v délce úplné uzavírky cca 0,033 km, a délce objížďky
cca 12,8 km.
Uzavírka silnice III/377 22 je navržená v úseku od křižovatky s místní komunikací u
obecního úřadu po křižovatku s místní komunikací u domu č.p. 21 v průjezdním úseku
obce Malá Lhota v délce cca 0,033 km.

Objízdná trasa je obousměrná pro veškerý silniční provoz je navržena po silnici III/37715
– II/377 – III/0432 – I/43 – III/377 15, tj. Malá Lhota – Žernovník – Černá Hora – Závist Malá Lhota, v délce 12,8 km.
V termínu 16.04.2019 a 25.04.2019, z důvodu provádění prací na rekonstrukci NN,
montáž sloupů a vedení.
Vozidlům integrovanému záchrannému systému a vozidlům veřejné linkové osobní
dopravy bude průjezd umožněn po celou dobu uzavírky.
Etapa 2. částečná uzavírka
- silnice III/377 15 v kilometru staničení silnice 3,200 – 3,386, v ½ polovině vozovky a
to tak, aby byla v sousedním jízdním pruhu zachována průjezdní šířka min. 3,0m, parc.
č. 18 v kat. úz. Malá Lhota. Celková délka částečné uzavírky je cca 0,180 km, s tím že
pracovní místo bude max. v délce 20,0 m. Objízdná trase je vedena v souběžném
jízdním pruhu s částečnou uzavírkou v průjezdním úseku obce Malá Lhota.
Objízdná trasa je vedena v sousedním jízdním pruhu s uzavírkou, usměrněna
schváleným dopravním značením, pro veškerý silniční provoz.
V termínu od 15.04.2019 do 30.05 2019, (mimo 16.04.2019 a 25.04.2019) z důvodu
provádění prací na rekonstrukci NN, montáž sloupů a vedení.
Vozidlům integrovanému záchrannému systému vjezd a vozidlům veřejné linkové osobní
dopravy vjezd bude umožněn po celou dobu částečné uzavírky.
Osobní veřejná linková doprava a zastávky BUS nebudou uzavírkou dotčené – průjezd bude
umožněn jak po celou dobu úplné uzavírky, tak po celou dobu částečné uzavírky. Vozidlům
rychlé lékařské pomoci a hasičským vozidlům bude průjezd umožněn,
dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Uvedeným dnem bylo zahájeno správní
řízení.
Odpovědná organizace za organizování a zabezpečení akce:
Moravský ELQA, s.r.o., IČO 49977121, Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, odpovědná
osoba Petr Koláček, tel. 724 846 760.
Dopravní značení: dle samostatného stanovení dopravního značení v místě uzavírky a
po trase objížďky na okrese BK - vydal MěÚ Blansko, SÚ, SH dne 28.03.2019, Čj.: SH
DZ 30/2019 MBK 17479/2019/Vy.
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v průběhu uzavírky a
objížďky se stanovují tyto podmínky:
• žadatel zabezpečí na vlastní náklady označení uzavírky výše uvedených komunikací
a vyznačení objízdných tras dopravními značkami (dále jen „DZ“). Po celou dobu
trvání uzavírky a objížděk je žadatel povinen zabezpečit okamžitou obnovu tohoto
značení v případě poškození nebo zcizení
• žadatel po celou dobu uzavírky umožní bezpečný přístup k sousedním
nemovitostem. V dostatečném předstihu konání uzavírky zajistí u dotčených
právnických i fyzických osob informovanost způsobem v místě obvyklým
• osobní veřejná linková doprava nebude stavbou NN dotčena a zastávky BUS
nebudou uzavírkou dotčené
• vozidlům RZP a hasičským k přímým zásahům bude průjezd částečnou a úplnou
uzavírkou zajištěn
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žadatel zajistí včasnou informaci u vlastníků nemovitostí, které budou uzavírkou
omezení v obslužnosti. Přístup k těmto nemovitostem musí být zajištěn
uzavírka bude označena schváleným dopravním značením jak v samotné uzavírce,
tak i na objížďkových trasách
žadatel je povinen dodržet termín uzavírky silnic, příp. jej zkrátit. Ihned po skončení
uzavírky žadatel silnice v celém rozsahu zprůjezdní, uvede do původního stavu a
provede odstranění DZ i z objízdných tras. Předání všech dotčených pozemních
komunikací jejich vlastníkům nebo správcům, tj.:
silnic na okrese BK - Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, přísp. org.
kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, resp. oblasti Sever, Komenského 2,
678 01 Blansko,
bude bezprostředně, nejpozději však 26.04.2019 resp. do 01.06.2019
žadatel neprodleně odstraní případné následné škody na dotčených pozemních
komunikacích a jejich příslušenství, vzniklých v souvislosti s uzavírkou a objížďkou
anebo tyto škody neprodleně uhradí vlastníku (správci) těchto pozemních
komunikacích.
vzhledem k charakteru prací bude silnice III/377 15 částečně nebo úplně uzavřena
pro veškerou dopravu. Průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému bez
omezení.

Odůvodnění
Povolení částečné a úplné uzavírky výše uvedené pozemní komunikace, tj. silnice III. třídy č.
377 15 v průjezdním úseku obce Malá Lhota, z důvodu stavby NN, kterou dojde k ovlivnění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a nařízení objížďky po MK, se vydává na základě
žádosti výše uvedeného žadatele ze dne 20.03.2019, v souladu s odst. 2) § 24 zákona o
pozem. komunikacích, tzn. po projednání, resp. písemných stanoviscích:
• s vlastníkem dotčených pozemních komunikací, uzavírkou a vedenou objížďkou, tj.
silnic III. třídy - Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, resp. pověřeným správcem, tj.:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje – oblast
Sever, vyjádření ze dne 19.03.2019,
• s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka, tj.: obec Malá Lhota
• s obcí, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka, tj.: obec Malá Lhota
• s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie, Jihomoravského kraje, územní
odbor Blansko, Dopravní inspektorát, IČO 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01
Blansko, vyjádření ze dne 13.03.2019 pod čj. KRPB-60910/ČJ-2019-060106-TES.
Oznámení ze dne 27.03.2019 o zahájení správního řízení ve věci návrhu žadatele bylo
doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Povolení uzavírky silnice se vydává v součinnosti se stanovením přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, citované ve výrokové části. Další příp. změny v dopravním
značení budou řešeny podle aktuálně navýšeného silničního provozu na objížďkové trase.
Důvodem částečného a úplného vyloučení silničního provozu tak, jak je výše uvedeno, je
nutnost zajištění bezpečnosti silničního provozu během stavebních prací stavbě NN, montáž
sloupů a vedení.

Poučení
V souladu s § 81 odst. 1) správního řádu, mohou účastníci řízení podat proti tomuto
rozhodnutí odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním
učiněným u odboru stavební úřad Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, 678 01
Blansko.
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Dle § 82 správního řádu, z odvolání musí být patrno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá,
v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež
mu předcházelo a co se navrhuje. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
K novým skutečnostem, uvedeným v odvolání se přihlédne jen tehdy, pokud je účastník
řízení nemohl uplatnit již dříve.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Odvolání nemá v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona. o pozem. komunikacích
odkladný účinek.

Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úřadu
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. ELQA, s.r.o., IDDS: akp3w4d
sídlo: Blanenská č.p. 1856/6, 664 34 Kuřim
ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82 Brno
3. Městys Černá Hora, IDDS: beebp7j
sídlo: nám. Míru č.p. 50, 679 21 Černá Hora
4. Obec Malá Lhota, IDDS: iw4a2ip
sídlo: Malá Lhota č.p. 38, 679 21 Černá Hora
5. Obec Žernovník, IDDS: nvqazvb
sídlo: Žernovník č.p. 2, 679 21 Černá Hora
dotčené orgány
6. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Obvodní oddělení
policie Blansko, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 678 01 Blansko
7. Jihomoravský kraj, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno
na vědomí
8. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko
9. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS:
rv5mvri
sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00 Brno
10. ČSAD Tišnov, spol. s r.o., IDDS: z8ipc2z
sídlo: Červený Mlýn č.p. 1538, 666 01 Tišnov
11. ČAD Blansko a.s., IDDS: twfdjqy
sídlo: Nádražní č.p. 2369/10, 678 01 Blansko
12. KORDIS JMK, a.s., organizátor veřejné dopravy, IDDS: gwpghss
sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno
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