Městský úřad Moravský Krumlov
odbor dopravy

Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Sp.zn.: SMUMK 7137/2020
Č.j.:
MUMK 7161/2020
Telefon: 515 300 775
Mobil: 770 137 229
E – mail: kaimovab@seznam.cz
Vyřizuje: Ing. Blanka Kaimova

Moravský Krumlov 28.4.2020

Geo Building s.r.o., IČ 01525654, Popovická 782, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
v zastoupení společností
Značky Vysočina s.r.o., IČ 01525654, Bezděkov 12, Pavlov, 589 01 Třešť

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy obdržel dne 28.4.2020 žádost od – Geo Building
s.r.o., IČ 01525654, Popovická 782, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou zastoupená společností
Značky Vysočina s.r.o., IČ 01525654, Bezděkov 12, Pavlov, 589 01 Třešť (dále jen „stavebník či
žadatel“) o povolení zvláštního užívání a umístění dočasného dopravního značení silnic II/415,
III/4151, III/4152, III/39612 a místních komunikacích v k.ú. Jiřice u Miroslavi a Damnice.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona) a po projednání žádosti se správcem silnice, podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, a
písm. d) a ust. § 36 odst. 1, 5, 6, 7 a 8 zákona a podle ust. § 24 zákona a ust. vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
I.
povoluje
zvláštní užívání silnic II/415 v k.ú. Jiřice u Miroslavi a III/4152 v k.ú. Damnice
pro provedení 3 protlaků pod komunikacemi dle předložených situačních výkresů, které jsou
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí za účelem realizace stavby „Výstavba vodovodu SV Damnice“,
která byla povolena odborem životního prostředí MěÚ Moravský Krumlov dne 13.6.2018 č.j. MUMK
11519/218.
II.
stanovuje
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
přechodnou úpravu provozu:
zabezpečení pracovního místa na silnicích II/415, III/4151, III/4152, III/39612 a místních
komunikacích v k.ú. Jiřice u Miroslavi a Damnice pro realizaci výše uvedené akce.
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
ROZHODNUTÍ
(2x letecký snímek)

ZNÁZORNĚNO V PŘÍLOZE TOHOTO

Termín provedení stavebních prací a termín pro osazení přechodné úpravy provozu :
1.5.2020 – 31.5.2020
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Žadatel splní následující podmínky:
1. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný
stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice,
případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
2. Pracovní místo bude vyznačeno tak, aby zůstala průjezdnost silnice v šířce min. 2,75 m.
3. Před započetím stavebních prací provádějící firma převezme od správce silnice SÚS JMK,
oblast Západ, předmětný úsek protokolárně na dobu provádění. Po jejím ukončení rovněž
protokolárně předá zpět SÚS JMK, oblast Západ.
4. Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí, propustků a
silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel
stavby na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
5. Po dokončení stavby stavebník dodá jedno paré projektové dokumentace skutečného
provedení stavby Správě a údržbě silnic JMK k uložení do spisovny.
6. Provedení přechodné úpravy provozu na silnicích II/415, III/4151, III/4152, III/39612 a
místních komunikacích v k.ú. Jiřice u Miroslavi a Damnice musí být v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Dopravní značení musí v souladu § 62 odst. 6 zákona o silničním
provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým
předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“ a
Technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“, 3. vydání z roku 2015 (dále jen „TP 66“)
7. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto
a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
8. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených
pozemních komunikací. Bude prováděna pravidelná kontrola přechodného značení.
9. Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti se Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 24, 669 50 Znojmo (právnická osoba
pověřená výkonem vlastnických práv Jihomoravského kraje k dotčené silnici – dále jen
majetkový správce silnice).
10. Osazení, údržbu dopravního značení a jeho včasné odstranění zajistí k tomu oprávněná
právnická osoba.
11. Při nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit
nebo zrušit.

Zodpovědným za dodržení výše uvedených podmínek rozhodnutí je pan Bartejs, mob.
771 847 887.
Odůvodnění
Při vymezování okruhu účastníků, správního řízení o žádosti, dospěl MěÚ Moravský Krumlov, odbor
dopravy k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší - podle ust. § 27 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád - žadateli a dále správci pozemní komunikace, kteří jsou rozhodnutím
přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech. O povolení zvláštního užívání silnic II/415,
III/4151, III/4152, III/39612 v k.ú. Jiřice u Miroslavi a Damnice požádal stavebník dne 28.4.2020.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v v rámci výše uvedené stavby je nutná přechodná
změna úpravy provozu na silnicích II/415, III/4151, III/4152, III/39612 a místních komunikacích
v k.ú. Jiřice u Miroslavi a Damnice dle přiložených 2 situačních výkresech, které byly odsouhlaseny
příslušným orgánem Policie – DI Policie ČR Znojmo ze dne 22.4.2020 pod č.j. KRPB-20659/ČJ2020-061306. Realizace přechodné úpravy provozu musí být, jak je v podmínkách rozhodnutí
uvedeno, provedena v součinnosti se správcem silnice, tj. Správou a údržbou silnic JMK, oblast
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Západ. Umístění dopravního značení a povolení zvláštního užívání silnice schválil správce silnic
zprávou zaslanou e-mailem ze dne 22.4.2020 a Obcí Damnice ze dne 24.2.2020.
Jedná se o prodloužení původního povolení, které bylo zdejším odborem dopravy vydáno
dne24.2.2020 pod zn. MUMK 3791/2020 a dne a 2.3.2020 pod zn. MUMK 4308/2020. V tomto
novém povolení dochází pouze ke změně termínu provádění stavebních prací.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, podle ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád,
do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - podáním u Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru
dopravy, Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov.
Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání (s náležitostmi podle ust. § 37 odst. 2 správního
řádu) 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 na
jeho náklady Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1, správního řádu, odkladný
účinek.

Ing. Blanka Kaimová
pověřená úřední osoba
pozemní komunikace
a silniční hospodářství

Podle ust. položky č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl předepsán správní poplatek ve výši
500,- Kč, který byl uhrazen před vydáním tohoto rozhodnutí.
Příloha: 2x situační výkres vyznačením místa protlaků a návrhu dopravního značení.
Obdrží :

žadatel
SÚS Jmk, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 24, 669 50 Znojmo
Policie ČR, DI Znojmo
Obec Jiřice u Miroslavi
Obec Damnice

