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Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz

ODBOR DOPRAVY

Váš dopis zn.:
ze dne: 18.02.2015
naše zn.: MK/3613/14/OD

vyřizuje: Ing. Jiří Kovář

tel.: +420 541 422 335
fax.: +420 541 230 633
e-mail: kovar@radnice.kurim.cz

datum: 03.03.2015                                                                          vypraveno dne 03.03.2015

Účastníci řízení:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zasl no na oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno (do DS)

Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901 (do DS)                        zmocněnec

IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ:25322257            

IDS Olomouc, a.s., Albertova 21, 779 00  Olomouc, IČ:25869523          

Rozhodnutí 

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný k rozhodování dle ustanovení 

§40 odst.4 písm. a) zák. č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a ve znění pozdějších předpisů, 

po projednání se Správou a údržbou silnic JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno a dle 

ustanovení §24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, a dle ustanovení §39 odst.2 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje žádosti kterou 18.02.2015 podala právnická 

osoba Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901, která jedná jako zmocněnec na základě 

plné moci ve prospěch právnické osoby IDS Olomouc, a.s., Albertova 21, 779 00  Olomouc, 

IČ:25869523 a současně ve prospěch společnosti IMOS a.s., Olomoucká 704/174, 627 00  Brno, 

IČ:25322257. Důvodem žádosti o uzavírku je rekonstrukce povrchu mostu ev.č. 385 008 na silnici 

II/385 u obce Čebín, provádí společnost IDS a rekonstrukce kanalizace v obci Čebín, kterou provádí 

společnost IMOS.  Obě akce vyvolají potřebu uzavírek a objížděk.

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy povoluje uzavírku a nařizuje objížďku dle následujícího popisu.

Základní údaje o uzavírce a objížďce:
Akce: 
,,II/385 Tišnov - Hradčany - Čebín - rekonstrukce mostu ev. č.385 008".
Typ uzavírky: úplná uzavírka
Lokace uzavírky: silnice II/385 v km 39,840 - km 38,870
Zodpovědná osoba: 
Ing. Miloslav Pavlíček - vedoucí střediska liniových staveb, tel. +420 602 553 149, IDS Olomouc, a.s.,

Akce: 
„Čebín - rekonstrukce kanalizace - stoková síť"
Typ uzavírky: úplná uzavírka mimo veřejnou linkovou osobní dopravu
Lokace uzavírky: silnice III/38529v km 5,510 - km 5,875

Gefab CZ,
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zmocněnEC
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Typ uzavírky: úplná uzavírka
Zodpovědná osoba:
Ing. Petr Nop, vedoucí střediska VHS II, tel. +420 602 459 803, IMOS Brno a.s.,

Vedení objízdných tras:

Osobní doprava směr Brno - Tišnov
Přes obec Čebín (II/385 - II/385x III/37913)- Drásov (III/37913 x III/38525)- Hradčany
(III/38525 - III/38525x II/385).

Osobní doprava směr Tišnov - Brno
Přes Hradčany (II/385 - II/385 x III/38526)- Sentice (III/38526) - Chudčice (III/38526 x III/3862)
- Moravské Knínice (II/386) - Kuřim (II/386 x II/385).

Veřejná linková osobní doprava
Obousměrný provoz Čebín - Drásov - Hradčany
Přes obec Čebín (II/385 - II/385 x III/37913)- Drásov (III/37913 x III/38525)- Hradčany
(III/38525 - III/38525 x II/385).

Obousměrný provoz Čebín - Sentice - Hradčany
Přes obec Čebín (II/385 x III/38528- III/38528- III/38528x III/38529)- křižovatka III/38526 x
III/38529- Sentice (III/38526) - křižovatka III/38526 x II/385- Hradčany (II/385).

Nákladní doprava
Obousměrný provoz Brno - Tišnov, Tišnov - Brno, přes Kuřim (II/386 x II/385) - Mor. Knínice
(II/386) - Chudčice (II/386) - Veverská Bítýška (II/386 x III/3865)- Lažánky (II/386) - Maršov
(II/386) - Braníškov (II/386) - křižovatka II/386 x II/375- Deblín (II/375) - Žerůvka (II/375)-
Závist (II/375) - Tišnov (II/375).

Termín: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.07.2015, nejdříve však od 09.03.2015.
Vedení objízdných tras, včetně autobusových, je uvedeno v grafické příloze. 
V průběhu realizace uzavírky budou dodrženy podmínky, sdělené účastníky řízení a 

dotčenými orgány státní správy, nutné je zachovat průjezd autobusů veřejné linkové dopravy 

dle vyjádření KÚ JmK, odboru rozvoje dopravy, č.j.JMK 14772/2015 ze dne 9.2.2015.

Odůvodnění:

Výše uvedená uzavírka silnice dle výrokové části, byla povolena na základě žádosti o uzavírku, 

kterou podala 18.02.2015 podala právnická osoba Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901, 

která jedná jako zmocněnec na základě plné moci ve prospěch právnické osoby IDS Olomouc, a.s., 

Albertova 21, 779 00  Olomouc, IČ:25869523 a současně ve prospěch společnosti IMOS a.s., 

Olomoucká 704/174, 627 00  Brno, IČ:25322257. Důvodem žádosti o uzavírku je rekonstrukce 

povrchu mostu ev.č. 385 008 na silnici II/385 u obce Čebín, provádí společnost IDS a rekonstrukce 

kanalizace v obci Čebín, kterou provádí společnost IMOS.  

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení a dne 23.02.2015 oznámeno známým účastníkům řízení. 

Do podkladů rozhodnutí bylo možné nahlédnout na Odboru dopravy Městského úřadu Kuřim 

v kanceláři dv.č.103. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohli své námitky a stanoviska 

uplatnit nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení oznámení o zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě 

nikdo námitky ani připomínky neuplatnil. Obec Hradčany požádala o doplnění dopravního značení, 

toto bude realizované samostatným dokumentem. 

Při přezkoumání žádosti bylo postupováno  dle §24 odst.2 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Věc byla projednána s SÚS JmK, Žerotínovo náměstí 

3/5, 601 82 Brno. Souhlas vydala Policie ČR, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno 
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město a Brno venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno a majitelé dotčených komunikací. 

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny požadované náležitosti, vydává se toto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, odvolat ve lhůtě 15 dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá dle § 24 odst.4 zák.č. 13/1997Sb., o pozemních 

komunikacích odkladný účinek. Dle ust. § 72 odst. 1 správního řádu , se rozhodnutí účastníkům 

oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. 

Nestanoví-li zákon jinak, má ústní vyhlášení účinky oznámení pouze v případě, že se účastník 

současně vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 

správního řádu, nebyl-li v případě doručování podle § 20 adresát zastižen a písemnost nebylo možno 

doručit ani jiným způsobem přípustným podle § 20, písemnost se uloží. Dle ust. § 24 odst. 1 

správního řádu, jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dn ů ode dne, kdy byla 

k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této 

lhůty.

Dle ust. § 24 odst. 3 správního řádu, jestliže adresát písemnosti, který je fyzickou osobou, nebo 

fyzická osoba, které má být předána písemnost adresovaná právnické osobě, pokus o doručení 

písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít nebo že neposkytne součinnost nezbytnou k řádnému 

doručení, předá se jí poučení o právních důsledcích, které z jejího jednání uvedeného v odstavci 4 

vyplývají; nového poučení však není zapotřebí, pokud se ho adresátovi dostalo již podle § 23 odst.5. 

Dle ust.§ 24 odst. 4 správního řádu, jestliže osoba uvedená v odstavci 3 předání poučení znemožní 

nebo jestliže i přes poučení podle § 23 odst. 5 nebo podle odstav ce 3 doručení neumožní, písemnost 

se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo. O odvolání 

rozhoduje nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, 

odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Kuřim, odboru dopravy, který toto 

rozhodnutí vydal.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a dále musí obsahovat údaje o 

tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s 

právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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. Dle ust. §82 odst. 1 správního řádu, odvoláním lze napadnout 

výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing.Jiří Kovář
vedoucí odboru dopravy                           

                                               otisk   úředního   razítka

                                                

                                                

Účastníci řízení
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zasl no na oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno (do DS)

Gefab CZ, Švédská 5, 620 00 Brno, IČ:41602901 (do DS)                        zmocněnec

IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ:25322257            zasláno zmocněnci

IDS Olomouc, a.s., Albertova 21, 779 00  Olomouc, IČ:25869523          zasláno zmocněnci

Dále obdrží :
KORDIS, spol s r.o., Nové Sady 30,602 00 Brno (do DS)
ČSAD Tišnov IČ: 46905952(do DS)
ZDAR, a.s. IČ:46965815 (do DS)
obec Sentice     (do DS)
obec Čebín       (do DS)
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy  (do DS)
Městys Veverská Bitýška (do DS)
obec Hradčany (do DS)
obec Moravské Knínice (do DS)
obec Chudčice (do DS)
obec Lažánky (do DS)
obec Maršov (do DS)
obec Braníškov (do DS)
městys Deblín (do DS)
obec Nelepeč Žernůvka (do DS)
městys Drásov (do DS) 

Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště 
dopravního inženýrství Brno město a Brno venkov (do DS)
Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Brno – venkov, Štefánikova 32, 60000 Brno (do DS)
Středisko územní záchranné služby v Brně, nám. 28 října 23, 602 00 Brno (do DS)
Krajský úřad JmK, odbor rozvoje dopravy (do DS)

Vlastní:
Městský úřad Kuřim, Odbor dopravy, Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim

Přílohy: uzavírka a objížďka Čebín-oprava mostu, oprava kanalizace
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Přílohy: uzavírka a objížďka Čebín-oprava mostu, oprava kanalizace
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