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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ UZAVÍRKY 

 
Městský úřad Hustopeče, 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, kterou dne 30.01.2015 podal 

VHS Břeclav s.r.o., IČO 42324149, Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav 
kterého zastupuje SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IČO 26266610, Bratislavská 929, 691 45  Podivín 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR DI - Břeclav a souhlasu 
vlastníka komunikace -  podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

částečnou uzavírku silnice III/42112 pro akci: 

Vrbice - kanalizace a ČOV 
Vrbice 

 

(dále jen "uzavírka") v době od  01.03.2015 do 15.07.2015.  Objížďka není nařízena. 

 

Pro uzavírku 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. 30/2001 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 ze 
dne  11.02.2015 č.j.: MUH/6366/15/393. 

3. Průchod pro pěší musí být zajištěn. 

4. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Hustopeče. 
Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení 
ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Za provádění prací a průběh uzavírky zodpovídá VHS Břeclav s.r.o., IČO 42324149, pan Bočko 
Miroslav, tel. 724 238 391. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav 

 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 30.01.2015 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace. 

V termínu od 01.03.2015 do 15.07.2015 bude žadatel provádět pokládku kanalizačních stok pod 
konstrukční vrstvy silnice III/42112 v obci Vrbice. 

Obec Vrbice je stavebníkem (investorem) stavební akce „Vrbice – kanalizace a ČOV“. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České 
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku 
pozemní komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Vrbice, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast 
Břeclav 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Doložená vyjádření a stanoviska účastníků a dotčených orgánů k podkladům rozhodnutí: 

- Předchozí souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace vydala Policie ČR – DI Břeclav dne 
27.01.2015 pod Č.j.: KRPB-9209-4/ČJ-2015-060406-KAM. 

- Správa a údržba vydala souhlas dne 27.01.2015 – ověřená situace postupu prací a přechodné úpravy 
provozu. 

- Souhlas obce Vrbice ze dne 12.02.2015 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravní správy 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno 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. 
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Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní 
delikt podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností 
sankce až do výše 500.000,- Kč. 
 
 

 

 

 

Mgr. Dana Prajková v. r. 
vedoucí odboru dopravy                                          
                                                              
 
 
vyhotovila: Hana Řeháková 

referent státní správy a samosprávy  „otisk úředního razítka“ 

oprávněná úřední osoba 

  

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky nevyměřuje. 
 
Přílohy: situace postavení pracovních míst a schéma jednotlivých pracovních míst 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
VHS Břeclav s.r.o., IDDS: ce8adhh 
 sídlo: , ,  
SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IDDS: tk42ayd 
 sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 691 45  Podivín 
Obec Vrbice, IDDS: ndja2z8 
 sídlo: Vrbice č.p. 89, 691 09  Vrbice u Břeclavě 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav,  

IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI - Břeclav, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
  
ostatní 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00  Brno 14 
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri 
 sídlo: náměstí 28. října č.p. 1903/23, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
BORS Břeclav a.s., provozovna Hustopeče,, IDDS: ye9cdc2 
 sídlo: Bratislavská č.p. 2284/26, 690 02  Břeclav 2 
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