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O Z N Á M E N Í 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE 

 

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným 
silničním správním úřadem dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o PK“), oznamuje podle ust. § 47 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení správního řízení 
na návrh, který podala právnická osoba: 
COLAS CZ, a.s., Oblast Jih, provozovna Znojmo, IČ 26177005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9, kterou 
zastupuje právnická osoba: ZNAKOM s.r.o., IČ 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno 15. 

Návrh se týká žádosti ve věci omezení silničního provozu na silnici II/361 v km 29,245 - 29, 510 staničení 
silnice (ulice Přímětická) ve Znojmě a v km 29,838 - 30,370 staničení silnice (ulice Hlavní) ve Znojmě - 
Příměticích, podle ust. § 24 odst. 1 zákona o PK, z důvodu realizace akce "Znojmo II/361 - ul. Přímětická a ul. 
Hlavní" od 18.07.2019 do 11.08.2019.  

 
Rozsah uzavírky a popis objízdné trasy: 

Stavba 2: silnice II/361 (ulice Hlavní) v úseku cca od autobusové zastávky na ulici Hlavní po křižovatku 
silnice II/361 (ulice Hlavní) s místní komunikací ulice Větrná, v termínu od 18.07.2019 do 21.07.2019, 
v těchto etapách: 
 Etapa 1, 2: Částečná uzavírka celého úseku v termínu od 18.07.2019 do 19.07.2019, kdy bude provedeno 

frézování celého úseku po polovinách. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem a bude řízen 
světelným signalizačním zařízením, 

 Etapa 3: Úplná uzavírka celého úseku v termínu od 20.07.2019 do 21.07.2019, kdy bude provedena 
pokládka povrchu. Objízdná trasa pro všechna vozidla mimo vozidla s povolením stavby bude vedena od 
křižovatky silnice II/361 (ulice Přímětická) a silnice II/399 (ulice Únanovská) dále po silnici II/399 (ulice 
Únanovská) až ke křižovatce této silnice se silnicí II/408 (okružní křižovatka Únanovská), dále po silnici 
II/408 (ulice K Suchopádu) až ke křižovatce této silnice se silnicí II/361 (ulice Jevišovická), kde objízdná 
trasa končí. Délka objízdné trasy je 3,9 km.  

Stavba 1: silnice II/361 (ulice Přímětická) v úseku od křižovatky silnice II/361 (ulice Přímětická) s místní 
komunikací ulice Legionářská po křižovatku silnice II/361 (ulice Přímětická) se silnicí II/399 (ulice 
Únanovská), v termínu od 22.07.2019 do 31.07.2019, v těchto etapách: 
 Etapa 1A + 1B: Částečná uzavírka celého úseku v termínu od 22.07.2019 do 23.07.2019, kdy bude 

provedeno frézování celého úseku po částech a to v části od křižovatky ulice Přímětická s ulicí 
Legionářská po křižovatku ulice Přímětická s ulicí Trentská a Pazderky, jako etapa 1A a dále v části od 
křižovatky ulice Přímětická s ulicí Trentská a Pazderky po křižovatku ulice Přímětická s ulicí Únanovská, 
jako etapa 1B. Frézování bude v každé etapě provedeno po polovinách, kdy budou vždy uzavřeny dva 
jízdní pruhy v jednom směru jízdy a provoz bude veden v protisměrných dvou jízdních pruzích, tj. pro 
každý směr jízdy bude jeden jízdní pruh. 

 Etapa 1A: Úplná uzavírka dne 24.07.2019, kdy bude probíhat pokládka asfaltových vrstev v úseku od 
křižovatky ulice Přímětická s ulicí Legionářská po křižovatku ulice Přímětická s ulicí Pazderky. V tuto dobu 
bud uzavřeny oba jízdní pruhy v jednom směru jízdy na levé straně silnice II/361 (tj. na straně u čerpací 
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stanice) a provoz bude veden v protisměrných dvou jízdních pruzích, tj. pro každý směr jízdy bude veden 
jeden jízdní pruh, 

 Etapa 1B: úplná uzavírka dne 25.07.2019, kdy bude probíhat pokládka asfaltových vrstev v úseku od 
křižovatky ulice Přímětická s ulicí Pazderky po křižovatku ulice Přímětická s ulice Únanovská. V tuto dobu 
budou uzavřeny oba jízdní pruhy v jednom směru jízdy na levé straně silnice II/361 (tj. na levé straně ve 
směru do Přímětic) a provoz bude veden v protisměrných dvou jízdních pruzích, tj. pro každý směr jízdy 
bude veden jeden jízdní pruh, 

 Etapa 2: Úplná uzavírka dne 26.07.2019, kdy bude probíhat pokládka asfaltových vrstev po pravé straně 
celého úseku, tj. po pravé straně ve směru do Přímětic v úseku od křižovatky ulice Přímětická s ulicí 
Legionářská po křižovatku ulice Přímětická s ulicí Únanovská. V tuto dobu budou uzavřeny oba jízdní 
pruhy v jednom směru jízdy na pravé straně silnice II/361 (tj. na pravé straně ve směru do Přímětic) 
a provoz bude veden v protisměrných dvou jízdních pruzích, tj. pro každý směr jízdy bude veden jeden 
jízdní pruh. Po dobu této uzavírky nebude možný průjezd na ulici Trentská. V křižovatce ulice Přímětická  
s ulicí Trentská a Pazderky bude provoz řízen pomocí světelného signalizačního zařízení, protože stávající 
ostrůvek se semaforem bude během stavby zachován, 

 Ve dnech 27.07.2019 – 31.07.2019 bude prováděno zalití spár a obnovení dilatačních závěrů na mostě 
ev.č. 361-013, kdy budou práce prováděny  po polovinách, tj. budou uzavřeny vždy dva jízdní pruhy 
v jednom směru jízdy a provoz bude veden v protisměrných dvou jízdních pruzích (pro každý směr jízdy 
bude jeden jízdní pruh). 

Stavba 3: záliv u autobusové zastávky „Znojmo, Přímětická, rozc. K Měst.lesíku“ (u Penny), v termínu od 
22.07.2019 do 11.08.2019 
 jedná se o samostatnou etapu, kdy bude prováděno vytrhání dlažby, kladení žulových kostek a zalití 

spár. Po celou dobu provádění prací bude tato autobusová zastávka zrušena bez náhrady.  
 

Po dobu jednotlivých částečných uzavírek bude provoz veden vždy jízdním pruhem o šířce 3,00m. 
 
 
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení zahájeno doručením 
žádosti Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy (dále jen „správní orgán“), dne 03.07.2019, která byla 
doplněna e-mailem dne 11.07.2019 (nové situace dopravního značení). 

Vzhledem k tomu, že má správní orgán všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, je 
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům tohoto správního řízení dána možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve 
lhůtě pěti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, doručením na Městský úřad Znojmo, odbor dopravy. Po 
uplynutí stanovené lhůty nebude k dalším vyjádřením k podkladům rozhodnutí resp. dalším návrhům 
přihlédnuto a bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.   

Tento způsob vedení správního řízení (stanovení lhůty vyjádření se k podkladům správního rozhodnutí) je 
v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle ust. § 6 správního řádu 
a v souladu s procesními právy účastníka správního řízení podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení 
správního řádu.  

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Znojmo, odboru 
dopravy, nám. Armády 1213/8, IV. nadzemní podlaží, č. 438, vždy v pondělí a ve středu od 08.00 do 
16.00 hodin (v jiném termínu po telefonické domluvě). 
 
Poučení 
Účastníci jsou oprávněni: 
 dle ust. § 36 zák.č. 500/2004 Sb. navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům, 
 dle ust. § 33 zák.č. 500/2004 Sb. si v řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat 

písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu, v téže věci může mít pouze jednoho 
zmocněnce, 
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 dle ust. § 38 zák.č. 500/2004 Sb. nahlížet do spisu, s kterým je spojeno právo činit výpisy a právo na to, 

aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části, 
 dle ust. § 52 zák.č. 500/2004 Sb. jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení, 
 dle ust. § 82 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb. k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů 

uvedeným v odvolání, nebo v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové 
skutečnosti, nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.  Namítá-li účastník řízení, že mu nebylo 
umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

 
 
 
 
 
 

Bc. Ivana  Z Í T K O V Á  v. r. 
vedoucí oddělení silničního hospodářství  

a silniční dopravy odboru dopravy 
  
 
 
Obdrží 
navrhovatel 
1. ZNAKOM s.r.o., IDDS: 6kac9dh 
 sídlo: Zengrova č.p. 2694/4, Židenice, 615 00  Brno 15 
  
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 
3. Městský úřad Znojmo, odbor investic a technických služeb, Obroková č.p. 1/12, 669 02  Znojmo 2 
  
ostatní 
4. KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss 
 sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno 2 
5. Krajský úřad JmK, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
  
dotčené správní orgány 
6. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
 

 

otisk úředního 
razítka 


