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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE 
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
Odbor výstavby, silniční správní úřad 

 

 
Číslo jednací:  Čj. SLP-OV/25570-22/KZA 
Spisová značka: Sp. SLP-OV/6511-2022/KZA 
Vyřizuje/linka:  Bc. Žaneta Kryštofová/533304400 
E-mail:   krystofova@slapanice.cz 
V Brně dne:  15.03.2022 
Datová schránka: 2xfbbgj 

Oznámení o zahájení správního řízení  

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí 

 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 

pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných 

účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, zahájil 

na základě žádosti spol. Skanska a.s., se sídlem Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, IČO 26271303; 

zastoupené na základě předložené plné moci spol. GEFAB CS, spol. s r.o., se sídlem Švédská 5, 620 00 

Brno, IČO 41602901 (dále jen „žadatel“, účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, dále jen „správní řád“) podané dne 08.03.2022, správní řízení podle ustanovení § 24 odst. 2 

zákona o pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) ve věci  

povolení úplné uzavírky 

silnice:    č. III/3945 v k. ú. Střelice u Brna 

v km:   cca: 5,560– 6,660 dle staničení silnice 

délka uzavírky:   cca 100 m 

trasa objížďky:  po sil. III/15267 směr Ořechov – č. II/152 směr Silůvky – č. III/15263 směr 

Prštice – č. III/15260 směr Radostice, Střelice 

v termínu:  16.03.2022 – 27.03.2023 (etapa 2b) – termín bude upraven dle možností 

náhradní termín: 02.04.2022 – 03.04.2022 

povolení částečné uzavírku 

silnice:   č. III/15260 v k. ú. Střelice u Brna 

v km:   cca: 5,535 - 6,090 dle staničení silnice 

trasa objížďky:  po volné části vozovky za pomoci DZ a SSZ 

v termínu:   16.03.2022 – 27.03.2022 (etapa 2b) – termín bude upraven dle možností 

náhradní termín:  02.04.2022 – 03.04.2022 

   28.03.2022 (etapa 1b) 

Náhradní termín:  04.04.2022 

z důvodu:  oprava povrchu komunikace v rámci akce „Elektrizace trati vč. PEÚ; 

Brno – Zastávka u Brna 1. etapa“ 

Kontaktní osoba žadatele:  Ing. Tomáš Sedílek, tel.: 739 501 631 

Odpovědnou osobou za organizování, zabezpečení a provedení akce je žadatel, kontaktní osobou žadatele 

je Ing. Tomáš Sedílek, tel.: 725 895 868. 
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Odpovědnou osobou za instalaci a údržbu dopravního značení je spol. GEFAB CS, spol. s r.o., se sídlem 

Švédská 5, 620 00 Brno, IČO 41602901; kontaktní osoba: Tomáš Janíček, tel.: 601 533 409. 

V souladu s ust. § 24 odst. 7 a 9 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 vyhlášky musí být uzavírka a 

objížďka označena předepsaným způsobem. Označení uzavírky a objížďky upravuje zvláštní předpis, 

kterým je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“). 

Nezbytným podkladem v řízení podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích je v souladu s ust. § 24 

odst. 9 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 77 zákona o silničním provozu. Obsah stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, která má být uzavřena a na objížďkové pozemní 

komunikaci je závazná pro výrokovou část rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky a 

je ve smyslu ust. § 149 správního řádu závazným stanoviskem dotčeného orgánu. 

Dotčeným orgánem ve správním řízení ve věci povolení uzavírky silnice III. třídy je správní orgán příslušný 

ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, tj.: 

• MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, 

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno. Stanovení přechodné úpravy provozu vydáno pod č. j. SLP-

OV/22564-22/KZA dne 14.03.2022 

Uzavírka dotčené pozemní komunikace bude označena předepsaným způsobem. 

Zákon o pozemních komunikacích pro řízení ve věci povolení uzavírky silnice nepředpokládá účastenství 

jiných osob než žadatele a osob definovaných v ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Z 

tohoto důvodu není na místě subsidiární použití ust. § 27 správního řádu a účastníkem řízení je pouze 

žadatel a osoby níže uvedené. 

Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice je podle ust. § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních 

komunikacích vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastník pozemní komunikace, po 

níž má být vedena objížďka, tedy:  

• Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO 70888337, 

zastoupený na základě čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Zřizovací listiny ze dne 17.09.2009 č. j. 427/09/Z8 

Správou a údržbou silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, PSČ 

601 82, IČO 70932581, adresa pro doručování: SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 

619 00 Brno. 

Účastníkem řízení ve věci povolení uzavírky silnice je dále podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zákona 

o pozemních komunikacích obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena 

objížďka, tedy: 

• obec Střelice, se sídlem nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice, IČO 00282618 

• obec Ořechov, se sídlem Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov, IČO 00282278 

• obec Prštice, se sídlem Hlavní 1, 664 46 Prštice u Brna, IČO 00282405 

• obec Radostice, se sídlem Sokolská 11, Radostice, 664 46 Prštice u Brna, IČO 00487520 

V případě, že je navržena objízdná trasa, projedná příslušný silniční správní úřad návrh s Policií České 

republiky, tedy DI Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, 

IČO 75151499 – č.j. KRPB-36855-4/ČJ-2022-0603DI-BAR ze dne 14.03.2022. 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení 

správního řízení ve výše uvedené věci všem známým účastníkům řízení. 

Oznamujeme, že silniční správní úřad má shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí v řízení, 

které je vedeno pod shora uvedenou spisovou značkou a ukončil dokazování. Současně podle ustanovení 

§ 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí účastníkům tohoto správního řízení dává možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
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U S N E S E N Í 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby v řízení o žádosti spol. Skanska a.s., se sídlem Průmyslová 493, 

530 03 Pardubice, IČO 26271303; zastoupené na základě předložené plné moci spol. GEFAB CS, spol. 

s r.o., se sídlem Švédská 5, 620 00 Brno, IČO 41602901, ve věci uzavírky pozemní komunikace podle 

§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl takto:  

Stanovuje účastníkům řízení podle § 39 odst. 1 správního řádu, lhůtu tří dnů ode dne oznámení tohoto 

usnesení k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. 

Odůvodnění 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné 

návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci doručením na Městský úřad 

Šlapanice. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle § 39 odst. 1 správního řádu, stanovil účastníkům 

řízení lhůtu tří dnů ode dne oznámení tohoto usnesení, k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí, 

v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. 

Účastníci správního řízení mohou do spisu nahlédnout v uvedené lhůtě v budově Městského úřadu 

Šlapanice, odboru výstavby, ulice Opuštěná 9/2 – 1. patro, kancelář č. 233, Bc. Žaneta Kryštofová) kdykoli 

po telefonické dohodě na tel. čísle 533 304 400, nebo v úřední dny pondělí a středa od 8:00 h – 14:30 h. 

Po uplynutí stanovené lhůty Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby vydá meritorní rozhodnutí v předmětné 

věci.  

Poučení  

Proti tomuto usnesení se můžete odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje prostřednictvím Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Odvolání proti 

usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.  

Jako účastník řízení máte:  

• právo zvolit si zmocněnce. Plnou moc lze udělit písemně nebo ústně do protokolu. V téže věci může mít 

účastník současně pouze jednoho zmocněnce (ust. § 33 odst. 1 správního řádu); 

• právo nahlížet do spisu (ust. § 38 odst. 1 správního řádu), právo pořizovat si výpisy a právo na to, aby 

správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (ust. § 38 odst. 4 správního řádu), vydání fotokopie 

z úředních spisů podléhá zpoplatnění dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 

znění; 

• povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení (ust. § 52 správního řádu). 

 

 

 

 

 

 

v. z. Ing. Rajka Šumová 

Ing. arch. Karin Kovářová 

vedoucí odboru výstavby 

 
Rozdělovník: 
Žadatel:  
(prostřednictvím DS) 

1) GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČO 41602901  
Dotčené osoby: 
(prostřednictvím DS)  

2) SÚS JmK, oblast Střed, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, IČO 70932581 

3) Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice, IČO 00282618 

4) Obec Ořechov, Zahradní 216/1, 664 44 Ořechov, IČO 00282278 

5) obec Prštice, Hlavní 1, 664 46 Prštice u Brna, IČO 00282405 

6) obec Radostice, Sokolská 11, Radostice, 664 46 Prštice u Brna, IČO 00487520 
Dotčený orgán: 
(prostřednictvím DS) 

7) Policie ČR, DI Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 75151499 
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