MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
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Hana Řeháková
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DATUM:

27.08.2019

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním
řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 21.08.2019 podal
Maverick Rescue z. s., Aleš Gänsdorfer (hlavní pořadatel), IČO 22662090, Žebětín č.e. 1082, 641 00 Brno,
kterého zastupuje ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova č.p. 2694/4, 615 00 Brno
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR DI - Břeclav a souhlasu vlastníka
komunikace - 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 na silnicích II/381, II/420 a III/0544 pro:

Maverick Rescue Euro Cup 2019
Mezinárodní závody automobilů do vrchu
Diváky - PRAMOS XIV - Divácká 13
(dále jen "uzavírka") v době od 13.09.2019 od 8:00 hod. do 15.09.2019 do 21:00 hod. v tomto rozsahu:
•
•
•

silnice II/381 v úseku cca 21,740 až 24,236 km provozního staničení – dle situace v příloze
silnice II/420 v úseku cca 0 až 0,47 km provozního staničení – dle situace v příloze
silnice III/0544 v úseku cca 0 až 0,245 km provozního staničení – dle situace v příloze

a nařizuje objížďku po této trase:
• Objízdná trasa povede po silnicích III/0511, II/380, II/381 a III/4217 přes obce Nikolčice, Šitbořice,
Martinice (místní část Klobouky u Brna), Boleradice a Horní Bojanovice.
• Dopravní opatření budou také provedená na silnici II/420 a II/381 v obcích Hustopeče, Kurdějov a
Nikolčice.
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení částečné uzavírky v souladu se stanovením přechodné úpravy
provozu, kterou stanovil Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy opatřením obecné povahy ze dne 26.08.2019
pod č.j. MUH/54454/19/393.
2. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky, a za stav dopravního značení po celou dobu
uzavírky.
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4. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu se situacemi
ověřenými Policií ČR DI - Břeclav dne 14.08.2019 č. j.: KRPB-181782-1/ČJ-2019-060406-KAM.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s dočasným přeložením autobusové zastávky v obci Diváky v
termínu od 13.09.2019 01:00 hod, do 22.11.2019 24:00 hod. vydaném Krajským úřadem JMK, odborem dopravy
dne 02.07.2019 pod č. j.: JMK 91618/2019 OD:
•
Dopravní úřad s dočasným přeložením autobusové zastávky Diváky, obecní úřad v termínu od 13.09.2019
01:00 hod. do 22.11.2019 24:00 hod. souhlasí, ovšem s podmínkou, že bude oproti příloze žádosti zřízena
ještě jedna dočasná zastávka, a to na silničním trojúhelníku před zámkem, kde bude naproti dočasné
zastávce pro směr na Hustopeče zřízena ještě také dočasná zastávka pro směr na Šitbořice.
•
spoje linky 729 522 budou zastavovat na dočasných zastávkách umístěných na silničním trojúhelníku u
zámku, které budou vybaveny přenosným označníkem zastávky a budou na nich vyvěšeny jízdní řády linky
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729 522,
•
spoje linek 727 612, 728 612 a 729 612 ve směru na Šitbořice budou zastavovat na dočasné zastávce
umístěné na silnici II/381 asi 80 m od křižovatky silnic II/381 x III/0544 ve směru na Boleradice, která bude
vybavena přenosným označníkem zastávky a budou na ní vyvěšeny jízdní řády linek veřejné linkové osobní
dopravy vnitrostátní 727 612, 728 612 a 729 612 pro směr na Šitbořice, o na dočasně zrušené zastávce
Diváky, ObÚ bude vyvěšena informace, že zastávka je dočasně přeložena, a kam je, pro které spoje,
dočasně přeložena (informaci připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK).
•
Dopravní úřad souhlas s dočasným přeložením zastávky Diváky, obecní úřad dále podmiňuje skutečností,
že před termínem uzavírky bude obcí Diváky ve spolupráci s dopravcem BORS BUS s.r.o. vyřešeno otáčení
spojů č. 105 a 108 linky 729 522 (autobus, který jejich provoz zajišťuje, přijíždí do zastávky Diváky, obecní
úřad po silnici III/0544 ze Šitbořic jako spoj č. 105 a jako spoj č. 108 opět po silnici III/0544 odjíždí zpět do
Šitbořic, tyto spoje jsou vedeny v pracovní dny, příjezd do zastávky Diváky, obecní úřad je v 07:36 hod.,
odjezd v 07:37 hod.).
6. Všem vozidlům zajišťujícím provoz spojů linkové osobní dopravy bude umožněn průjezd uzavřenými úseky silnic
II/381, II/420 a III/0544, zastávka Nikolčice, rozc. 1.0 bude obsluhována bez omezení.
7. Během uzavírky bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem a umožněn průjezd vozidel integrovaného
záchranného systému.
8. Po ukončení závodů v prostoru uzavírky musí být neprodleně odstraněno zařízení, označení apod. a musí být
zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení: Maverick Rescue z. s., IČO 22662090, Žebětín č.e. 1082, 641 00
Brno, Aleš Gänsdorfer, tel.: 777 679 289.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Maverick Rescue z. s., Žebětín č.e. 1082, 641 00 Brno

Odůvodnění:
Žadatel, Maverick Rescue z. s., Aleš Gänsdorfer (hlavní pořadatel), IČO 22662090, Žebětín č.e. 1082, 641 00 Brno,
kterého zastupuje ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova č.p. 2694/4, 615 00 Brno, podal dne 21.08.2019 žádost
o povolení uzavírky pozemní komunikace.
• Žadatel bude v termínu od 13.09.2019 od 08:00 hod. do 15.09.2018 do 21:00 hod. pořádat mezinárodní
závody automobilů do vrchu Maverick Rescue Euro Cup 2019, Mezinárodní závody automobilů do vrchu,
Diváky - PRAMOS XIV - Divácká 13ᵒ. Pro tento závod budou využity silnice II/381, II/420 a III/0544 v k. ú.
Diváky a Nikolčice.
• Objízdná trasa povede po silnicích III/0511, II/380, II/381 a III/4217 přes obce Nikolčice, Šitbořice,
Martinice (místní část Klobouky u Brna), Boleradice a Horní Bojanovice.
• Dopravní opatření budou také provedená na silnici II/420 a II/381 v obcích Hustopeče, Kurdějov a
Nikolčice.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o
pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky 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 povolil uzavírku pozemní komunikace za podmínek stanovených ve
výroku tohoto rozhodnutí.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Obec Diváky, Městys
Boleradice, Obec Horní Bojanovice, Město Hustopeče, Obec Kurdějov, Obec Nikolčice, Obec Šitbořice, Město
Klobouky u Brna
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Doložená vyjádření a stanoviska účastníků a dotčených orgánů k podkladům rozhodnutí:
−

Situace uzavírky a objízdných tras ověřená Policií ČR – DI Břeclav dne 14.08.2019 pod č.j.: KRPB-181782-1/ČJ2019-060406-KAM

−

Situace uzavírky a objízdných tras ověřená Správou a údržbou silnic JMK, p . o. k., oblast Jih ze dne 14.08.2019

−

Souhlas s dočasným přeložením autobusové zastávky v obci Diváky v termínu od 13.09.2019 01:00 hod, do
22.11.2019 24:00 hod. vydaný Krajským úřadem JMK, odborem dopravy dne 02.07.2019 pod č. j.: JMK
91618/2019 OD.

−

Souhlasy obcí:
- obec Nikolčice ze dne 13.08.2019
- obec Kurdějov ze dne 14.08.2019
- obec Diváky ze dne 14.08.2019
- obec Horní Bojanovice ze dne 14.08.2019
- obec Šitbořice ze dne 19.08.2019
- městys Boleradice ze dne 21.08.2019
- město Hustopeče ze dne 21.08.2019
- město Klobouky u Brna ze dne 27.08.2019

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se ten, komu se rozhodnutí oznamuje, může odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k
odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno u MěÚ Hustopeče, odboru dopravy. Lhůta pro podání
odvolání běží ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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 osoby s možností sankce až do výše
500.000,- Kč.

Mgr. Dana Prajková v. r.
vedoucí odboru dopravy

vyhotovila: Hana Řeháková
referent státní správy a samosprávy
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
ZNAKOM s.r.o., IDDS: 6kac9dh
sídlo: Zengrova č.p. 2694/4, Židenice, 615 00 Brno 15
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02 Břeclav 2
Obec Diváky, IDDS: 4weaz7h
sídlo: Diváky č.p. 110, 691 71 Diváky
Městys Boleradice, IDDS: ur9bfec
sídlo: Boleradice č.p. 401, 691 12 Boleradice
Obec Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi
sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna
Město Hustopeče, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Kurdějov, IDDS: nsba2nc
sídlo: Kurdějov č.p. 137, 693 01 Hustopeče u Brna
Obec Nikolčice, IDDS: p9qbnr4
sídlo: Nikolčice č.p. 85, 691 71 Diváky
Obec Šitbořice, IDDS: evubbis
sídlo: Osvobození č.p. 92, 691 76 Šitbořice
Město Klobouky u Brna, IDDS: 92bbdmw
sídlo: nám. Míru č.p. 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g
sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02 Břeclav 2
ostatní
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri
sídlo: náměstí 28. října č.p. 1903/23, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
BDS-BUS, s.r.o., IDDS: disqzsj
sídlo: Vlkovská č.p. 334, 595 01 Velká Bíteš
BORS BUS s.r.o., IDDS: bsvzejg
sídlo: Bratislavská č.p. 2284/26, 690 02 Břeclav 2
VYDOS BUS a.s., IDDS: jbtgy6j
sídlo: Jiřího Wolkera č.p. 416/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1
KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss
sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno 2

