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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A UZAVÍRKY SILNICE
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
silničním správním úřadem (dále jen „správní orgán“) dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o PK“), rozhodl, na základě
žádosti právnické osoby: COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 (dále jen
"žadatel" – účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů – dále jen „správní řád“), podané dne 27. 07. 2021, ve věci povolení zvláštního
užívání a částečné uzavírky níže uvedené pozemní komunikace, takto:
Zvláštní užívání silnice II/397 v km 20,920 vpravo ve směru staničení silnice, silniční pozemek parc. č.
5687/1 v k. ú. Hrádek u Znojma, včetně částečné uzavírky přilehlého jízdního pruhu v uvedeném
úseku, z důvodu realizace akce „II/397, Hrádek - Místní komunikace - IV. etapa“, se dle ust. § 24 odst. 2
a ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o PK a ust. §§ 39, 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje
za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
a/ rozsah uzavírky:
b/ termín zvláštního užívání a uzavírky:

částečná
od 23. 08. 2021 do 31. 10. 2021

Podmínky zvláštního užívání a uzavírky:
1. Žadatel zajistí před prováděním napojení komunikace převzetí silničního pozemku od Správy a
údržby silnic JmK, p.o.k., oblast Znojmo (dále jen „SÚS“).
2. Dopravní značení bude provedeno a umístěno tak, jak stanovil Městský úřad Znojmo, odbor
dopravy, v opatření obecné povahy ze dne 02. 08. 2021, č. j. MUZN 131105/2021, včetně dodržení
stanovených podmínek a dále v souladu s vyjádřením Policie ČR, ze dne 23. 07. 2021, č. j. KRPB
132517/ČJ-2021-061306.
3. Silnice bude označena dopravním značením pro přechodné pracovní místo podle TP66 Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
4. Napojení komunikace bude prováděno tak, aby zůstala uzavřena pouze část vozovky a byl zajištěn
bezpečný průjezd vozidel jízdním pruhem o šířce min. 3,00 m – viz. situace DZ.
5. Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění a poškození silničního tělesa (pozemku).
6. Po skončení prací zajistí žadatel odstranění mobilního dopravního značení a obnovu stávajícího
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dopravního značení a v termínu do 15ti dnů od skončení prací předá silniční pozemek zpět SÚS.
7. Za splnění podmínek odpovídá žadatel, tj. COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00
Praha 9, tel. kontakt: 733780397, Dušan Hrdlička.
UPOZORNĚNÍ
V případě nedodržení shora uvedených podmínek rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení
(ust. § 25 odst. 3 zákona o PK).
Na základě odůvodněné žádosti držitele povolení ke zvláštnímu užívání silnice může silniční správní úřad
rozhodnout o změně vydaného povolení (ust. § 25 odst. 4 zákona o PK).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Odůvodnění
Podáním žádosti dne 27. 07. 2021 ve věci povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky shora uvedené
silnice, z důvodu provádění stavebních prací (napojení komunikace) v rámci realizace akce „II/397,
Hrádek - Místní komunikace - IV. etapa“, bylo zahájeno správní řízení.
Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 24 odst. 2 a 25 odst. 1 zákona o PK a podle § 27
správního řádu, takto: Žadatel – COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9; vlastník
(správce) dotčené pozemní komunikace – Správa a údržba silnic JmK, IČ 709 32 581, p. o. k., Žerotínovo
nám. 449/3, 602 00 Brno.
Žádost byla předem projednána se vlastníkem dotčené pozemní komunikace (účastník řízení podle § 27
odst. 2 správního řádu) a s příslušným orgánem Policie České republiky.
Správní orgán svým opatřením ze dne 02. 08. 2021, č. j. MUZN 131103/2021, oznámil podle ust. § 47
odst. 1 správního řádu účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci shora
uvedené. Vzhledem k tomu, že měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, dal
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům předmětného správního řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu. Ve
stanovené lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení nevznesli účastníci řízení žádné námitky, ani
nebyly navrženy nové důkazy.
Správní orgán posoudil žádost o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky dotčené silnice podle §
39 odst. 1 a 2 a podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“) a povolil zvláštní užívání a částečnou
uzavírku silnice. S ohledem na ochranu dotčené pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu,
bylo povolení vydáno za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlas vlastníka komunikace
a příslušného orgánu Policie České republiky (v případě, že zvláštní užívání komunikace může ovlivnit
bezpečnost a plynulost silničního provozu), byly splněny.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:


Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:


Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů 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 Znojmo, odboru dopravy.
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.

otisk
úředního
razítka

Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v. r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Oprávněná úřední osoba: Bc. Tomáš Laitner

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 36 písm. a) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 04. 08. 2021.
Příloha
stanovení dopravního značení
Obdrží
navrhovatel
1. COLAS CZ, a.s., IDDS: 4indfqd, sídlo: Rubeška č.p. 215/1, 190 00 Praha 9-Vysočany
účastníci (dodejky)
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
ostatní
3. Obec Hrádek, IDDS: f6qaz6e, sídlo: Hrádek č.p. 16, 671 27 Hrádek u Znojma
dotčené správní orgány
4. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2

