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Tišnov, 22. 8. 2022

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad věcně příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení přezkoumal žádost
o povolení úplné uzavírky silnice III. třídy a místních komunikací, kterou dne
4. 8. 2022 podala
OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno zastoupené společností DoZBos
s.r.o., IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice,
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39
odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů

povoluje
 úplnou uzavírku silnice č. III/3773 (ulice Riegrova od křižovatky s místní komunikací č. 55c ulice Drbalova
po křižovatku s místní komunikací č. 117c nám. Míru) a silnice č. III/3773 (nám. 28. října od křižovatky
s místní komunikací č. 117c nám. Míru po křižovatku s místní komunikací č. 68c ulice Květnická), ve městě
Tišnov,
 úplnou uzavírku místní komunikace č. 59c - ulice Dvořáčkova (před křižovatkou se silnicí č. III/3773 ulice
Riegrova), a místní komunikace č. 117c – nám. Míru (před křižovatkou se silnicí č. III/3773 ulice Riegrova),
ve městě Tišnov,
na akci:
„II/373, III/3773 Tišnov - Riegrova, Černohorská křižovatka 28. října“,
(dále jen "uzavírka") v souvislosti s prováděním pokračování stavby II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova
a jedná se o kompletní rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Dvořáčkova, nám. Míru a silnici III/3773 –
nám. 28. října a ulici Riegrova s návazností na stávající sítě. Dále nová podzemní vedení silových vedení VN,
NN a veřejného osvětlení pro plánovanou novou výstavbu RD zóny Tišnov, Hony za Kukýrnou, v termínu
od 24. 8. 2022 do 15. 12. 2022.
Objízdná trasa bude vedena po silnici č. II/377 do obce Železné, po silnici č. III/3779 do obce Lomnička a po
silnici č. III/3773 zpět do města Tišnov, viz přiložená situace.
Objízdná trasa autobusů linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK
bude v termínu od 24. 8. 2022 do 10. 12. 2022 vedena obousměrně po trase ze zastávky Tišnov, žel. st.
ulicemi Nádražní, U Humpolky, Dvořákova, Riegrova, Drbalova a Parolkova na ulici Kukýrna, ve městě Tišnov,
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viz přiložená situace. V termínu od 11. 12. 2022 do 15. 12. 2022 bude úplně uzavřeným úsekem silnice
č. III/3773 ul. Riegrova a nám. 28. října a místní komunikací nám. Míru povolen a bude technicky možný
průjezd všech autobusů linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK.
Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:

1. Uzavřený úsek bude řádně označen a zabezpečen ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s úplnou uzavírkou v termínu od 24. 8. 2022 do 10. 12.
2022, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 4. 8. 2022 pod č. j. JMK
115788/2022:
 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude objízdná trasa autobusů linek veřejné linkové osobní
dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK jako součást linky 333 Tišnov – Lomnice –
Brumov – Osiky vedena obousměrně po trase ze zastávky Tišnov, žel.st. ulicemi Nádražní,
U Humpolky, Dvořákova, Riegrova, Drbalova a Parolkova na ulici Kukýrna,
 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude objízdná trasa autobusů linek veřejné linkové osobní
dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK jako součást linky 332 Tišnov – Hluboké Dvory
– Rašov – Lomnice vedena obousměrně po trase ze zastávky Tišnov, žel.st. ulicemi Nádražní,
U Humpolky, Dvořákova, Riegrova, Drbalova a Na Honech na ulici Černohorská,
 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude objízdná trasa autobusů zajišťujících provoz spojů linek
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK, která mají výchozí nebo
cílovou zastávku spoje Tišnov, Riegrova, vedena obousměrně po trase ulicemi Nádražní,
U Humpolky, Dvořákova, Riegrova, Drbalova, Kukýrna, Parolkova, Drbalova, Riegrova, Dvořákova,
U Humpolky a Nádražní,
 na MK ul. Drbalova, Parolkova a Na Honech bude změněno dopravní značení tak, aby po nich byl
provoz autobusů zajišťujících provoz spojů linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
provozovaných v rámci IDS JMK dle stanoveného a instalovaného dopravního značení možný,
 MK ul. Drbalova, Parolkova a Na Honech budou pomocí dopravních značek B28 „Zákaz zastavení“
vyklizeny od všech stojících a parkujících vozidel minimálně v takovém rozsahu, aby po nich byl
provoz autobusů linkové osobní dopravy možný a bezpečný,
 na MK ul Drbalova budou zřízeny dočasné autobusové zastávky za dočasně zrušené zastávky Tišnov,
Riegrova dle přílohy žádosti o souhlas s úplnou uzavírkou, která je také přílohou tohoto souhlasu
s úplnou uzavírkou,
 dočasné zastávky na MK ul. Drbalova budou vybaveny přenosnými označníky zastávek a budou
na nich vyvěšeny jízdní řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných
v rámci IDS JMK, které je budou obsluhovat,
 na autobusových zastávkách Tišnov, Riegrova budou vyvěšeny informace o jejich dočasném
přeložení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK),
 stávající označníky autobusových zastávek Tišnov, Riegrova budou po jejich demontáži předány
jejich majiteli, aby nedošlo po dobu trvání stavby k jejich poškození nebo zcizení,
 na autobusové zastávce Tišnov, nám. bude vyvěšena informace o jejím dočasném zrušení (informaci
připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK),
 spoje linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozované v rámci IDS JMK budou
zastavovat také v autobusových zastávkách Tišnov, Nádražní ležících na objízdné trase, pokud se to
ukáže z hlediska zajištění dopravní obslužnosti území po dobu trvání uzavírky u příslušných linek
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK za vhodné a účelné,
 společností KORDIS JMK, a.s. budou v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku
úplné uzavírky zpracovány výlukové jízdní řády linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
provozovaných v rámci IDS JMK dotčených úplnou uzavírkou, a v případě potřeby z důvodu zajištění
dopravní obslužnosti území po dobu trvání úplné uzavírky také dalších linek veřejné linkové osobní
dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK, které příslušní autobusoví dopravci předloží
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v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku úplné uzavírky dopravnímu úřadu
ke schválení.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s úplnou uzavírkou v termínu od 11. 12. 2022
do 15. 12. 2022, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ze dne 4. 8. 2022
pod č. j. JMK 115788/2022:
 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude úplně uzavřeným úsekem silnice III/3773 ul. Riegrova
a nám. 28. října a MK nám. Míru povolen a bude technicky možný průjezd všech autobusů linek
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK,
 autobusové zastávky Tišnov, Riegrova a Tišnov, nám. Bude možné spoji linek veřejné linkové osobní
dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK obsluhovat v jejich trvalých polohách.

4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku, které vydala Policie České republiky, Krajské

ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravní
inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno dne 28. 7. 2022 pod č. j. KRPB-39947-12/ČJ-2022-0603DI-HUM,
při splnění následujících požadavků:
 pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku dopravně
inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je
ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti, povinností bezodkladně
projednat a zajistit příslušná opatření vedoucí k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné
úpravy organizace silničního provozu (např. na základě podnětu policie ČR, místně příslušného
správního úřadu, aj., ale i na základě vlastních zjištění při realizaci stavebních prací, atp.);
 zahájení realizace dopravního značení požadujeme, s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu,
pouze mimo dopravně exponovanou dobu, tj. v mimopracovní dny, nebo v pracovní dny od 07h
do 09h a od 15h do 18h;
 doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím
pracovních sil a mechanizace;
 užité dopravní značení bude v souladu s požadavky souvisejících předpisů, zejména zákonem
č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., platnými TP 65, TP 66, TP 143, VL 6.1, VL 6.2;
 při umisťování dopravního značení na tělese chodníku budou respektována ustanovení vyhlášky
č. 398/2009 Sb.;
 značky, světelné signály a dopravní zařízení budou po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu,
v čistotě a budou správně umístěny. Toto bude průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou;
 instalované přechodné dopravní značení nesmí tvořit překážku bránící v rozhledu, tj. nesmí být
umístěno v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek pozemních komunikací,
připojení sousedních nemovitostí a vyčkávacích ploch přechodů pro chodce nebo míst
pro přecházení;
 dopravní značky a dopravní zařízení smějí být užity jen po nezbytně nutnou dobu a jen
z důvodu, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
 budou dodrženy podmínky pro umisťování autobusových zastávek v souladu s ČSN 73 6425-1.

5. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu se Stanovením
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad Tišnov, odbor dopravy
a živnostenský úřad dne 16. 8. 2022 pod č. j. MUTI 34506/2022.

6. Po ukončení uzavírky musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a objížďky a musí být
zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb.

7. Žadatel umožní přístup k sousedním nemovitostem.
8. Za průběh uzavírky zodpovídá: OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,
Petr Kopečný, tel.: 702 151 012.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno zastoupené společností DoZBos
s.r.o., IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice.
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Odůvodnění:
Žadatel podal dne 4. 8. 2022 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace.
Na základě této žádosti správní orgán oznámil zahájení řízení dle ust. § 47 odst. 1 správního řádu a požádal
účastníky řízení a dotčené správní orgány, aby nejpozději do tří dnů od doručení oznámení zahájení řízení
uplatnili své námitky.
Silniční správní úřad obdržel podání Obce Lomnička ze dne 2. 8. 2022. Silniční správní orgán se tímto
podáním zabýval. Obec Lomnička s uzavírkou a objízdnou trasou nesouhlasí (bez uvedení důvodu), současně
v obci Lomnička žádá o stejné typy značení jako při předešlé objížďce. Jedná se o další etapu již probíhající
akce a k předešlým etapám obec dala k uzavírce a vedení objízdné trasy přes obec Lomničku souhlas.
Současně byly splněny podmínky na dopravní značení přes obec Lomnička.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku pozemní komunikace za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Správní úřad určil účastníky řízení dle § 27 správního řádu. Účastníkem řízení je tedy dle § 27 odst. 1
správního řádu žadatel - OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno zastoupené
společností DoZBos s.r.o., IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, dle § 27 odst. 2
správního řádu Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou
organizací kraje a Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov a dále též dle § 27 odst. 2 správního řádu
další dotčené osoby, zejm., Obec Železné, Železné 79, 666 01 Tišnov a Obec Lomnička, Lomnička 103, 666
01 Tišnov, neboť můžou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech.
Stanoviska sdělili:


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Brnovenkov, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, ze dne 28. 7. 2022
pod č. j. KRPB-39947-12/ČJ-2022-0603DI-HUM



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ze dne 28. 7. 2022



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, ze dne 4. 8. 2022 pod č. j. JMK 115788/2022



Obec Železné, Železné 79, 666 01 Tišnov ze dne 28. 7. 2022



Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov ze dne 1. 8. 2022



Obec Lomnička, Lomnička 103, 666 01 Tišnov ze dne 2. 8. 2022

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího silničního správního úřadu. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a 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. Není-li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
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.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt
podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro právnické a fyzické podnikající osoby
s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí odboru
Příloha:
 situace DIO - TIŠNOV KŘIŽOVATKA - úprava
 situace DIO - TIŠNOV KŘIŽOVATKA - Lomnička
 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Městským úřadem
Tišnov, odborem dopravy a živnostenský úřad, ze dne 16. 8. 2022 pod č. j. MUTI 34056/2022
Rozdělovník:
účastníci (dodejky)
DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice - DS
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko – DS
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Obec Železné, Železné 79, 666 01 Tišnov - DS
Obec Lomnička, Lomnička 103, 666 01 Tišnov - DS
dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení rozvoje dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601
82 Brno – DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno – DS
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS
na vědomí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1d, 62500 Brno - Bohunice – DS
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov – DS
ČSAD Tišnov spol. s. r. o., Červený Mlýn 1538, 666 01 Tišnov – DS
BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš - DS
KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové Sady 30, 602 00 Brno – DS
Vypraveno dne:
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