
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 02 Znojmo
_________________ ______________________________________________________________________________________________________

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová                                                                        Znojmo 18. prosince 2014
Tel.: 515 216 438
Fax: 515 216 441
E-mail:     Eva.Zavadilova@muznojmo.cz 

Sp. zn.: SMUZN 14078/2014 DOP/Za      
Č.j.:     MUZN  93571/2014

R O Z H O D N U T Í 

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 „zák.č. 13/1997 Sb.“), rozhodl, na základě žádosti právnické osoby:
IMOS Brno, a.s., IČ 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno (dále jen „žadatel“ – účastník řízení 
podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„zák.č. 500/2004 Sb.“), podané dne 1. prosince 2014, ve věci zvláštního užívání a uzavírky silnice III/408 32 
v km 4,520 – 4,961 staničení silnice, v obci Kravsko, z důvodu výstavby části kanalizace budované pro obec 
Kravsko, v rámci akce „Odkanalizování obce Kravsko II. etapa“,

t a k t o :

Zvláštní užívání a uzavírka silnice III/408 32 v km 4,520 – 4,961 staničení silnice, v obci Kravsko,
z důvodu výstavby části kanalizace budované pro obec Kravsko, v rámci akce „Odkanalizování obce 
Kravsko II. etapa“, se dle ust. § 24 odst. 2 a  § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zák.č. 13/1997 Sb. a ust. §§ 39, 40
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zák.č. 13/1997 Sb.,

p o v o l u j e

za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
a) rozsah uzavírky:     úplná 
b) termín uzavírky:     od 00.00 hod. dne 12. 1. 2015 do 24.00 hod. dne 30. 4. 2015  
c)   délka uzavírky:        0,441 km
d)   délka objížďky:       5,200 km 

Podmínky zvláštního užívání a uzavírky:
1. Před provedením zásahu do silničního tělesa musí být silniční pozemek protokolárně převzat od Správy 

a údržby silnic JmK, p.o.k., oblast Znojmo (dále jen „SÚS“) žadatelem.
2. Žadatel zajistí umístění a údržbu dopravního značení stanoveného Městským úřadem Znojmo, odbor 

dopravy, dne 18. 12. 2014 přílohou k č.j. MUZN 93573/2014, včetně dodržení stanovených podmínek, 
které bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Dopravní inspektorát Znojmo, ze dne 
1. 12. 2014, č.j. KRPB 268517/ČJ-2014-061306.

3. Zásah v silnici III/408 32 bude proveden podélným uložením ve výkopu ve středu komunikace, včetně 
provedení 45 ks kanalizačních přípojek v oboustranné zástavbě.  

4. Stavba bude označena dopravním značením pro přechodné pracovní místo podle TP 66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání)“.

5. Žadatel zajistí řádné značení objízdné trasy v době trvání úplné uzavírky silnice III/408 32, kterou
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, stanoví obousměrně po těchto komunikacích:
 objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena obousměrně od křižovatky silnice III/408 32 

a III/408 26 v obci Kravsko, dále po silnici III/408 26 až ke křižovatce této silnice se silnicí I/38, 
dále po silnici I/38 až ke křižovatce této silnice se silnicí III/408 33 a dále po silnici III/408 33 do 
místní části Znojmo - Mramotice, kde objízdná trasa končí. 
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6. Žadatel zajistí vysprávku výtluků na shora uvedené objízdné trase a provádění její údržby a údržby 
přechodného dopravního značení po celou dobu úplné uzavírky. V případě následných škod na objízdné 
trase a přilehlých plochách, v souvislosti s převedením provozu na tyto komunikace, je žadatel povinen 
tyto škody uhradit.

7. Kanalizační šachty budou umístěny mimo jízdní stopu vozidel. 
8. Hloubky uložení potrubí a oprava krajské silnice po zásazích budou provedeny dle projektové 

dokumentace - dle vyjádření SUS ze dne 3. 12. 2014, č.j. 19562/2014.
9. Statické zatěžovací zkoušky budou provedeny v četnosti po 50-ti metrech, protokoly zkoušek budou 

doloženy jako příloha k předávacímu protokolu. K provádění zkoušek bude vyzván zástupce SÚS. 
10. Žadatel zajistí průběžný úklid komunikace a zamezí poškozování komunikace, včetně jejího zařízení. 
11. Do doby provedení definitivní úpravy povrchu bude žadatel provádět údržbu provizorně opravené silnice 

tak, aby byla sjízdná bez závad. Z důvodu upozornění řidičů na zhoršený technický stav vozovky bude 
po ukončení prací na úsecích z každé strany úseku umístěna dopravní značka A 7a (nerovnost úseku).

12. V zimním období je nutné zajistit zimní údržbu komunikace, kterou vzhledem k úplné uzavírce zajistí 
prováděcí firma.

13. Úsekem úplné uzavírky ve shora uvedeném rozsahu jsou vedeny spoje linek veřejné osobní dopravy 
vnitrostátní a linky městské autobusové dopravy Znojmo, jejíž provoz zajišťují dopravci:     

       - BK BUS, s.r.o., Jaroměřická 1120, 676 02 Moravské Budějovice 
- Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo

       - BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš 
       - TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, 674 01 Třebíč.
14.  Úplná uzavírka silnice III/408 32 ve shora uvedeném rozsahu se dotkne provozu linek veřejné linkové 

osobní dopravy vnitrostátní a linky městské autobusové dopravy Znojmo, neboť po celou dobu trvání 
uzavírky silnice III/408 32 bude objízdná trasa všech těchto linek vedena obousměrně po silnicích 
III/408 33, I/38 a III/408 26 – viz. bod 5. 

15. Po celou dobu trvání úplné uzavírky bude v obci Kravsko možné bezpečné otáčení autobusů linkové 
osobní dopravy v křižovatce silnic II/408 32 a III/40832a s tím, že ze všech tří směrů budou před touto 
křižovatkou umístěny velkoformátové dopravní značky s nápisem „POZOR OTÁČENÍ AUTOBUSŮ“.

16. Po celou dobu trvání úplné uzavírky bude v místní části Znojma Mramotice možné bezpečné otáčení 
autobusů linkové osobní dopravy v prostoru u zastávky „Znojmo, Mramotice, u čekárny“.

17. Všechny dočasné zastávky budou vybaveny přenosnými označníky zastávek a budou na nich vyvěšeny 
jízdní řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní a městské autobusové dopravy, které 
je budou obsluhovat. 

18. Na autobusových zastávkách „Kravsko, u hřbitova“ budou vyvěšeny informace o jejich dočasném 
zrušení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK).

19. Na autobusových zastávkách „Kravsko, závod rozc. 0.8“, „Znojmo, Mramotice, u školky“ a „Kravsko, 
u kovárny“ pro směr do městské části Znojma Mramotice, budou vyvěšeny informace o jejich dočasném 
přeložení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK).

20. V dostatečném časovém předstihu před termínem počátku úplné uzavírky budou společností KORDIS 
JMK, a.s., jakožto koordinátorem IDS JMK, ve spolupráci s příslušnými autobusovými dopravci, 
zpracovány výlukové jízdní řády uzavírkou dotčených linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 
a městské autobusové dopravy, které příslušní autobusoví dopravci v dostatečném časovém předstihu 
před termínem počátku uzavírky přeloží příslušným dopravním úřadům ke schválení. 

21. Žadatel zajistí bezpečný přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku.
22. Žadatel zajistí příjezd vozidlům Hasičského záchranného sboru a Rychlé záchranné pomoci

k nemovitostem v uzavřeném úseku.
23. Žadatel zajistí, aby občané a podnikatelské subjekty byli seznámeni s obsahem tohoto rozhodnutí 

způsobem v místě obvyklým.
24. V termínu do 15ti dnů od skončení definitivní opravy stavbou dotčené silnice musí být silniční 

pozemek předán protokolem SUS. Součástí protokolu bude i situace výkopů se zakreslením skutečné 
hloubky uložení potrubí a jeho délky k pevným bodům v terénu.

25. Při nesplnění shora stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit.
26. Zodpovědným za splnění těchto podmínek je žadatel, tj. právnická osoba: IMOS Brno, a.s., 

IČ 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, tel. kontakt: 724 110 181 - p. Karel Caha.
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O d ů v o d n ě n í 
Dnem podání žádosti ve věci zvláštního užívání a úplné uzavírky silnice III/408 32 v km 4,520 – 4,961 
staničení silnice, v obci Kravsko, z důvodu výstavby části kanalizace budované pro obec Kravsko, v rámci 
akce „Odkanalizování obce Kravsko II. etapa“, bylo zahájeno správní řízení. 

Žadatel – právnická osoba: IMOS Brno, a.s., IČ 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - k žádosti 
doložil tyto doklady:
 harmonogram prací  
 návrh přechodné úpravy provozu projednané s příslušným orgánem Policie ČR, Dopravní inspektorát 

Znojmo, ze dne 1. 12. 2014, č.j. KRPB 268517/ČJ–2014-061306
 Souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

s vydáním povolení zvláštního užívání, úplné uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu
 Souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, k přechodnému 

dopravnímu značení a objízdné trase, v souvislosti s realizací uvedené stavby
 Souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy, s úplnou uzavírkou silnice 

III/408 32 v obci Kravsko, z hlediska linkové osobní dopravy, č.j. JMK 140073/2014, ze dne 
24. 11. 2014

 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, 
odboru dopravní správy, ze dne 24. 11. 2014, č.j. JMK 137854/2014

 Souhlas Města Znojma, zastoupeného Městským úřadem Znojmo, odborem investic a technických 
služeb, k přechodnému dopravnímu značení a objízdným trasám, v souvislosti s realizací uvedené stavby

 Souhlas dopravce - Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo –
jenž zajišťuje provoz linek městské autobusové dopravy Znojmo, se zrušením a přesunem autobusových 
zastávek, v souvislosti s realizací uvedené stavby

 souhlas obce Kravsko.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 24 odst. 2 písm. a), b) a ust. § 25 odst. 1 zák.č. 
13/1997 Sb. a podle ust. § 27 zák.č. 500/2004 Sb. takto: žadatel – právnická osoba: IMOS Brno, a.s.,
IČ 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno; vlastník dotčené pozemní komunikace – Správa a údržba 
silnic JmK, IČ 70932581, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno; vlastník pozemních komunikací, po 
kterých je nařízena objížďka – Správa a údržba silnic JmK, IČ 70932581, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 
82 Brno a Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno; obce, na jejímž 
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka – Kravsko a Znojmo.

Žádost byla předem projednána se Správou a údržbou silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, 
jako vlastníkem dotčené komunikace, která má být uzavřena a komunikací, po níž má být vedena objížďka
a s příslušným orgánem Policie České republiky.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, svým opatřením ze dne 3. prosince 2014 oznámil v souladu s ust. § 47 
odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci shora 
uvedené. Vzhledem k tomu, že správní orgán měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné 
věci, dal v souladu s ust. § 36 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb. účastníkům předmětného správního řízení možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle  ust. § 36 a souvisejících ustanovení zák.č. 
500/2004 Sb. Ve stanovené lhůtě pěti dnů ode dne doručení oznámení, která končila dne 15. 12. 2014,
nevznesli účastníci řízení žádné námitky, ani nebyly navrženy nové důkazy.  

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, přezkoumal předloženou žádost ve věci zvláštního užívání a úplné 
uzavírky silnice III/408 32 v km 4,520 – 4,961 staničení silnice, v obci Kravsko, z důvodu výstavby části 
kanalizace budované pro obec Kravsko, v rámci akce „Odkanalizování obce Kravsko II. etapa“ a dospěl 
k závěru, že za dodržení výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení silničních zájmů v dané lokalitě.

S ohledem na ochranu dotčené silnice a bezpečnost silničního provozu byly stanoveny podmínky tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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V souladu s ust. § 24 odst. 5 zák.č. 13/1997 Sb., bude rozhodnutí oznámeno Hasičskému záchrannému sboru, 
Rychlé záchranné pomoci, Dopravní zdravotní službě, Policii ČR a dopravcům, jež provozují veřejnou 
linkovou autobusovou dopravu. 

P o u č e n í 
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 dopravní správy. 
Odvolání se podává u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy. Včas podané odvolání má 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.

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

             a silniční dopravy odboru dopravy
                                                                                                  

Poplatek ve výši 500,- Kč dle položky č. 36 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl 
uhrazen dne 3. 12. 2014 na pokladně Městského úřadu Znojmo, pokladní doklad č. 1405792P14.

Příloha: stanovení dopravního značení - jen pro žadatele a Policii ČR

Obdrží účastníci řízení:
žadatel – IMOS Brno, a.s., IČ 25322257, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - DS
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. - DS
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno – DS 
Město Znojmo, IČ 00293881, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo 
              zastoupené Městským úřadem Znojmo, odborem investic a technických služeb, Obroková 1/12, Znojmo     
Obec Kravsko – DS 

Na vědomí:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - DS
Krajský úřad JmK, odbor rozvoje dopravy, dopravní úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno - DS
Krajský úřad JmK, odbor dopravní správy – detašované pracoviště Znojmo – DS 
BK BUS, s.r.o., Jaroměřická 1120, 676 02 Moravské Budějovice 
Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo
BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš 
TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, 674 01 Třebíč.
KORDIS JMK, a.s. - DS
Hasičský záchranný sbor okresu Znojmo - DS
Zdravotnická záchranná služba Jmk, p.o.k. (Rychlá záchranná pomoc) - DS
Nemocnice Znojmo, MUDr. J. Jánského 11, Znojmo (Dopravní zdravotní služba) – DS 

E - mail: skupina uzv.

otisk 
úředního  
razítka
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