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15.07.2019

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ A UZAVÍRKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE
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. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o PK“),
rozhodl na základě žádosti právnické osoby Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., IČ 29366186, sídlo Popice
11, 669 02 Znojmo (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 08.07.2019, ve věci
povolení zvláštního užívání a úplné uzavírky níže uvedených pozemních komunikací, takto:
Zvláštní užívání a úplná uzavírka místní komunikace p.č. 5388 v k.ú. Znojmo-město, ul. Alšova a místní
komunikace p.č. 5391 v k.ú. Znojmo-město, ul. Mládeže, z důvodu rekonstrukce kanalizace města Znojma
a s tím související provádění výkopových prací, 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:
c/ místo uzavírky:
d/ objízdná trasa:

úplná
od 26.07.2019 do 31.12.2019
místní komunikace p.č. 5388 a 5391 v k.ú. Znojmo-město,
ul. Alšova a Mládeže
není stanovena

Podmínky zvláštního užívání a uzavírky:
1. Podmínkou realizace výše uvedeného zvláštního užívání a úplné uzavírky je účinnost Opatření
obecné povahy, vydaného dne 09.07.2019, pod č. j. MUZN 82288/2019.
2. Dopravní značení bude provedeno a umístěno tak, jak stanovil Městský úřad Znojmo, odbor
dopravy, dne 09.07.2019, pod č. j. MUZN 82288/2019 a dále v souladu s vyjádřením Policie ČR,
ze dne 04.07.2019, č. j. KRPB 152172/ČJ-2019-061306.
3. Místní komunikace budou označeny dopravním značením pro přechodné pracovní místo podle TP 66
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
4. Dopravní značení bude po celou dobu platnosti udržováno na náklady žadatele a průběžně
kontrolováno, zda je umístěno dle schválené situace.
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5. Stanovené dopravní značení zajistí žadatel u odborné firmy na vlastní náklady.
6. Žadatel zajistí, aby občané a podnikatelské subjekty byli seznámeni s obsahem tohoto rozhodnutí
způsobem v místě obvyklým (vyhlášením, info do schránek, atd.).
7. Žadatel zajistí bezpečný přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku pro příjezd vozidel
HZS a RZP a Policie ČR.
8. Po skončení prací zajistí žadatel odstranění mobilního dopravního značení a obnovu stávajícího
dopravního značení.
9. Při případném poškození povrchu komunikací v souvislosti se zvláštním užíváním nebo znečištění
okolí, zajistí žadatel opravu nebo odstranění znečistění na vlastní náklady a to neprodleně.
10. Vyžádá-li si to naléhavý veřejný zájem, zájem vlastníka předmětných místních komunikací nebo
vlastníků sítí v komunikacích uložených, žadatel zpřístupní uzavřený úsek komunikací neprodleně na
dobu nezbytně nutnou na základě výzvy toho, v jehož zájmu mají být komunikace zpřístupněny.
11. Za splnění podmínek odpovídá žadatel, tj. právnická osoba Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.,
IČ 29366186, sídlo Popice 11, 669 02 Znojmo, tel. kontakt: 603 268 149.

UPOZORNĚNÍ
V případě nedodržení shora uvedených podmínek rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení
(ust. § 25 odst. 3 zákona o PK).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., IČ 29366186, sídlo Popice 11, 669 02 Znojmo
Odůvodnění
Podáním žádosti dne 08.07.2019 ve věci povolení zvláštního užívání a úplné uzavírky shora uvedených
místních komunikací, v rámci akce „Rekonstrukce kanalizace města Znojma – ulice Alšova, Mládeže“,
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 – Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., IČ 29366186, sídlo Popice 11, 669 02 Znojmo; vlastník
(správce) dotčených pozemních komunikací, které mají být uzavřeny - město Znojmo, zast. MěÚ Znojmo,
odborem investic a technických služeb, IČ 00293881, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo; obec, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka – město Znojmo, zast. MěÚ
Znojmo, odborem investic a technických služeb, IČ 00293881, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo.
Žadatel Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., IČ 29366186, sídlo Popice 11, 669 02 Znojmo, k žádosti doložil
tyto doklady:
 návrh přechodné úpravy provozu projednaný s Policií ČR, DI Znojmo, ze dne 04.07.2019, čj.: KRPB152172/ČJ-2019-061306.

Žádost byla předem projednána se vlastníkem dotčených pozemních komunikací (účastník řízení podle
§ 27 odst. 2 správního řádu) a s Policií České republiky.

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 09.07.2019, č.j. MUZN
82288/2019, bylo ze strany správního orgánu vydáno postupem dle ust. § 171 a násl. části šesté
správního řádu, tj. je doručováno dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, kdy je vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Znojmo. Dle údajů z úřední desky Městského úřadu Znojmo bude toto opatření
obecné povahy vyvěšeno v době od 11.07.2019 do 29.07.2019 a nabylo účinnosti pátým dnem po
vyvěšení, tj. 15.07.2019. Toto opatření obecné povahy je přílohou a nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
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Správní orgán svým opatřením ze dne 09.07.2019, č.j. MUZN 82218/2019, 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.
Účastníci řízení se vzdali možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Správní orgán posoudil žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky dotčených místních komunikací
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 uzavírku místních komunikací. S ohledem na ochranu dotčených místních komunikací 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 komunikací
a Policie České republiky, byly splněny.

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 Z Í T K O V Á v. r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Irena Růžičková

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 500 Kč
byl zaplacen.
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Příloha
stanovení dopravního značení
Obdrží
navrhovatel
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., Popice 11, 669 02 Znojmo
účastníci (dodejky)
Město Znojmo, zast. MěÚ Znojmo, odborem investic a technických služeb, Obroková 1/12, 669 22
Znojmo
dotčené správní orgány
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
ostatní
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri
sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00 Brno 25
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IDDS: he9k6qg
sídlo: MUDr. Jana Janského č.p. 2675/11, 669 02 Znojmo 2

