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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 13.03.2018 podal 

 
STRABAG  a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, IČO 60838744, Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  
Praha, kterého zastupuje GEFAB CS, spol. s r.o., IČO 41602901, Švédská č.p. 324/5, 620 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. 5 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 

p o v o l u j e 
 

úplnou uzavírku pozemní komunikace pro: 
 

II/421 Rekonstrukce silnice v km 12,200 - 12,330 provozního staničení 
 

(dále jen "uzavírka") silnice II/421 ve Velkých Pavlovicích v době od 19.03.2018 do 31.05.2018 v rozsahu: 
 

- ulice Brněnská, úsek 12,200 – 12,337 km provozního staničení – úsek zahrnuje i křižovatku silnic 
II/421 x III/42114.  Délka uzavřeného úseku je cca 130 m. 

 
- ulice Hodonínská, úsek od křižovatky silnic III/42113 x II/421 po most ev. č. 421-008 směr 

Bořetice, na kterém je již povolena úplná uzavírka a stanovena objízdná trasa v termínu od 
09.12.2017 do 31.05.2018. Délka uzavřeného úseku je cca 185 m. 

   
 
a nařizuje objížďku po této trase: 
 

- pro vozidla do 3,5 t (mimo dopravní obsluhu, link. bus a mimo vozidla stavby)  po místních 
komunikacích – viz. situace 

- pro vozidla nad 3,5 t je vyznačena objízdná trasa obousměrně po silnicích III/42115, II/425, 
III/4217 přes obec Horní Bojanovice – viz. situace 

- dále objízdná trasa navazuje na již schválenou objízdnou trasu z důvodu uzavírky mostu ev. č. 
421-008 směr Bořetice, na kterém je již povolena úplná uzavírka a stanovena objízdná trasa 
v termínu od 09.12.2017 do 31.05.2018 - rozhodnutí MěÚ Hustopeče, odbor dopravy ze dne 
11.12.2017, pod č.j. MUH/100961/17/393. 
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Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďky v souladu se stanovením přechodné 

úpravy provozu, kterou stanovil Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy opatřením obecné povahy 
ze dne 014.03.2018 pod č.j. MUH/18748/17/352. 

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 odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. 
4. Budou dodrženy podmínky uvedené v předchozím souhlasu se zvláštním užíváním pozemní 

komunikace a stanovisku k přechodnému dopravnímu značení vydaném Policií ČR – DI Břeclav dne 
12.03.2018 pod č.j. KRPB-58287-2/ČJ-2018-060406-PAZ. 

5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajského úřadu Jmk, odboru dopravy ze dne 
14.03.2018 pod č.j. JMK 41329/2018 jako dopravního úřadu: 

• Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnice II/421 ve Velkých Pavlovicích v úseku od 

křižovatky s ulicí Sokolskou za křižovatku ulic Brněnská a Hlavní v termínu od 16.03.2018 (nebo 

dle termínu ve vydaném rozhodnutí silničního správního úřadu o uzavírce) do 31.5. 2018 při 

splnění následujících podmínek: 

- po celou dobu trvání uzavírky bude možný výjezd všech autobusů linkové osobní dopravy a 

případné náhradní autobusové dopravy za přerušenou drážní dopravu z autobusového 

nádraží vlevo na silnici II/421 jeho standardním výjezdem, 

- po celou dobu trvání uzavírky bude možná objízdná trasa všech autobusů linkové osobní 

dopravy a případné náhradní autobusové dopravy za přerušenou drážní dopravu ve směru 

na Němčičky obousměrně ulicí Velkých Pavlovic Dlouhá a po místní komunikací propojující z 

křižovatky ulic Dlouhá a Bří Mrštíků ulice Dlouhá a Hlavní, 

- po celou dobu trvání uzavírky bude možná objízdná trasa všech autobusů linkové osobní 

dopravy a případné náhradní autobusové dopravy za přerušenou drážní dopravu ve směru 

na Velké Bílovice obousměrně ulicí Za Dvorem. 

• Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnice II/421 ve Velkých Pavlovicích v úseku od 

křižovatky s ulicí Nádražní za most přes vodní tok Trkmanka v termínu od 16.03.2018 (nebo dle 

termínu ve vydaném rozhodnutí silničního správního úřadu o uzavírce) do 31.5. 2018 při splnění 

následujících podmínek: 

- po celou dobu trvání uzavírky bude možná objízdná trasa všech autobusů linkové osobní 

dopravy a případné náhradní autobusové dopravy za přerušenou drážní dopravu 

obousměrně ulicí Velkých Pavlovic Dlouhá a po místní komunikací propojující z křižovatky 

ulic Dlouhá a Bří Mrštíků ulice Dlouhá a Hlavní a dále po silnicích III/42114 a III/42111 přes 

Němčičky, 

- na autobusových zastávkách Velké Pavlovice, Hodonínská budou vyvěšeny informace o 

jejich dočasném zrušení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto 

koordinátor IDS JMK). 
6. Bude zajištěn přístup k nemovitostem v uzavřeném úseku. 
7. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad Hustopeče. 

Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky 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. 

8. Za provádění prací zodpovídá: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, IČO 60838744, Na 
bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha, František Klemš. 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

STRABAG  a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha 
 
 



Č.j. MUH/ 18916/18/352 str. 3 

 
 
Odůvodnění: 
Žadatel podal dne 13.03.2018 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace. 
Žadatel bude v termínu od 19.03.2018 do 31.05.2018 provádět práce rekonstrukci silnice II/421 ve 
Velkých Pavlovicích v úseku 12,20 – 12,330 km provozního staničení silnice v rámci akce „II/421 Terezín 
– Velké Pavlovice“. Současně s těmito pracemi bude z důvodu výstavby kanalizace uzavřen další úsek 
silnice II/421, a to v místě od křižovatky silnic III/42113 a silnice II/421 po most ev. č. 421-008, na kterém 
je již povolena úplná uzavírka a stanovena objízdná trasa v termínu od 09.12.2017 do 31.05.2018 -  
rozhodnutí MěÚ Hustopeče, odbor dopravy ze dne 11.12.2017, pod č.j. MUH/100961/17/393. 
 
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 a 5 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. 
 
Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Město Velké 
Pavlovice, Obec Horní Bojanovice 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Doložená stanoviska a vyjádření k podkladům rozhodnutí: 
1. Předchozí souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace a stanovisko k přechodnému 

dopravnímu značení vydané Policií ČR DI Břeclav dne 12.03.2018 pod č.j. KRPB-58287-2/ČJ-
060406-PAZ 

2. Vyjádření - SÚS Jmk, p.o.k., oblasti Jih ze dne 13.03.2018 
3. Vyjádření -  Obec Horní Bojanovice ze dne 12.03.2018 
4. Vyjádření – Město Velké Pavlovice ze dne 12.03.2018 
5. Souhlas s úplnou uzavírkou silnice II/421 ve Velkých Pavlovicích v úseku od křižovatky s ulicí 

Sokolskou za křižovatku ulic Brněnská a Hlavní a od křižovatky s ulicí Nádražní za most přes vodní 
tok Trkmanka z hlediska linkové osobní dopravy vydané Krajským úřadem JMK, Oborem dopravy 
dne 14.03.2018 pod č.j.: JMK 41329/2018 

6. Odsouhlasená situace PDZ MěÚ Břeclav ze dne 14.03.2018 
 

Upozornění: 

• Krajský úřad JMK, odbor dopravy, jako dopravní úřad sděluje, že uzavřenými úseky silnice II/421 ve 
Velkých Pavlovicích jsou vedeny v případě výluky drážního provozu na železniční trati 255 spoje 
náhradní autobusové dopravy za přerušenou drážní dopravu drážního dopravce České dráhy, a.s., 
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. 

• Krajský úřad JMK, odbor dopravy, jako dopravní úřad souhlasí po dobu trvání zde uvedených úplných 
uzavírek silnice II/421 ve Velkých Pavlovicích se zrušením autobusových zastávek Velké Pavlovice, 
Hodonínská bez náhrady 

 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto 
rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 
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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 přestupek 
podle zákona o pozemních komunikacích s možností pokuty až do výše 500.000,- Kč. 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 

 
 
  
Mgr.  Dana Prajková v. r.  
vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
vyhotovil: Bc. Jan Strmiska 
oprávněná úřední osoba 

 
Situace uzavírek silnice II/421 ve Velkých Pavlovicích a situace objížďky: 
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Přechodná úprava provozu bude doplněna o sestavu DZ 3 x IS11b, shodnou s umístěním před 
křižovatkou silnic II/425 x II/421 ve směru od Břeclavi, která bude umístěna před okružní křižovatkou 
silnic II/425 x III/42115 ve směru od Břeclavi. 



Č.j. MUH/ 18916/18/352 str. 6 

 
 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
STRABAG  a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, IDDS: 8yuchp8 
 sídlo: Na bělidle č.p. 198/21, Smíchov, 150 00  Praha 5 
GEFAB CS, spol. s r.o., IDDS: suwp6ph 
 sídlo: Švédská č.p. 324/5, Tuřany, 620 00  Brno 20 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
Město Velké Pavlovice, IDDS: xvqban6 
 sídlo: Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06  Velké Pavlovice 
Obec Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi 
 sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01  Hustopeče u Brna 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02  Břeclav 2 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
MěÚ Břeclav, odbor dopravy, IDDS: fesbhyp 
 sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02  Břeclav 2 
  
ostatní 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00  Brno 14 
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri 
 sídlo: náměstí 28. října č.p. 1903/23, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
BORS Břeclav a.s., IDDS: ye9cdc2 
 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 
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Brno, IDDS: e52cdsf 
 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 
KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss 
 sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno 2 
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