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ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ UZAVÍRKY 

 
 
Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad 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"), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 
27.03.2018 podal 
 

Kolo pro život, z.s., IČO 03401707, Na Florenci č.p. 1332/23, 110 00  Praha, kterého zastupuje 
SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IČO 26266610, Bratislavská č.p. 929/67, 691 45  Podivín 
 

(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 
 

částečnou a úplnou uzavírku na pozemních komunikacích pro: 
 

Kolo pro život Hustopeče Agrotec Tour ŠKODA AUTO 2018 
 
(dále jen "uzavírka") na silnicích II/420, III/4217, III/4211, III/42114, III/4211 a na místních komunikacích 
ve městě Hustopeče dne 28.04.2018 v době od  10:30 hod. do 16:00 hod. v tomto rozsahu: 
 

- silnice II/420 v místě cca 0,480 – 0,585 km provozního staničení 

• úsek dlouhý 105 m mezi obcemi Kurdějov – Nikolčice 
 

- silnice III/4217 v místě cca 0,420 – 0635; 5,530 – 5, 940 a 7, 980 – 8,055 km provozního staničení 

• úsek dlouhý 215 m za podjezdem D2 směrem na Horní Bojanovice 

• úsek dlouhý 410 m mezi obcemi Němčičky – Horní Bojanovice 

• úsek dlouhý 75 m v obci Boleradice 
 

- silnice III/4211 v místě cca 7,910 – 8,188 km provozního staničení 

• úsek dlouhý 278 m mezi obcemi Horní Bojanovice – Boleradice 
 

- silnice III/42114 v místě cca 3,480 – 3,560; 6, 290 – 7,015 km provozního staničení 

• úsek dlouhý 80 m mezi obcemi Velké Pavlovice – Němčičky 

• úsek dlouhý 725 m mezi obcemi Němčičky – Boleradice 
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- silnice III/4211 v místě cca 2,760 – 2,845 km provozního staničení 

• úsek dlouhý 85 m mezi obcemi Bořetice – Němčičky 
 

- místní komunikace ve městě Hustopeče v ulicích Dukelské nám. Smetanova, Herbenova, Husova 
 
Úplné uzavírky na výše uvedených pozemních komunikací budou vždy jen na nejnutnější minimální dobu 
pro průjezd cyklistů. 
 
Objízdná trasa není stanovena 
 
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírek v souladu se stanovením přechodné úpravy 

provozu, kterou stanovil Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy opatřením obecné povahy ze dne 
23.04.2018 pod č.j. MUH/28131/18/352. 

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 vyjádření k přechodnému dopravnímu značení vydaném Policií ČR – DI Břeclav dne 
21.03.2018 pod č.j. KRPB-66303-2/ČJ-2018-060406-KAM: 
- zvláštní užívání nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu; 
- přechodné dopravní značení musí být bezprostředně odstraněno nebo zneplatněno, jakmile 

pominou důvody jeho instalování, aby nedošlo k neopodstatněnému omezení silničního 
provozu na dotčených komunikacích; 

- Policie ČR si vyhrazuje právo požadovat po zřizovateli úpravy dopravního značení dle 
aktuálních požadavků silničního provozu k zajištění jeho bezpečnosti a plynulosti, případně 
závod zrušit; 

- organizátor musí poučit účastníky závodu o skutečnosti, že se předmětný závod nekoná na 
plně uzavřené trati, dochází pouze k omezení běžného silničního provozu. Závodníci se musí 
chovat ohleduplně, dodržovat zásadní ustanovení pravidel silničního provozu ve vztahu 
k bezpečnosti silničního provozu, aby nedocházelo ke kolizním situacím; 

- pořadatel v průběhu závodu zajistí křižovatky a sjezdy řádně poučenou a proškolenou 
pořadatelskou službou; 

- zastavování vozidel před vjezdem do uvedené trasy a na vyústěních může provádět pouze 
osoba k tomu oprávněná. Pořadatelská služba rovněž zajistí informovanost ostatních 
účastníků silničního provozu o konání cyklistického závodu. Je nutné zajistit výjezdy z místních 
a účelových komunikací v obcích a v místech, kterými je vedena trasa závodu tak, aby nedošlo 
k vyjetí vozidel, cyklistů, atd. a vstupu chodců do právě probíhajícího závodu; 

- požadujeme minimalizovat dobu uzávěr komunikace, ne však na úkor bezpečnosti účastníků 
závodu; 

- požadujeme nahradit text u dodatkové tabulky č. E13 pod DZ č. B1 s textem „VJEZD NA 
POVOLENÍ POŘADATELE“; 

- dále požadujeme umožnit vjezd služebním vozidlům k OOP PČR Hustopeče.  
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s uzavírkami silnic v sobotu 28.04.2018 v Hustopečích 

a okolí z důvodu konání závodů horských kol z hlediska linkové osobní dopravy vydaném Krajským 
úřadem Jmk, odboru dopravy ze dne 21.03.2018 pod č.j. JMK 44796/2018: 
- Dopravní úřad souhlasí s uzavírkami silnic, po kterých bude v sobotu 28.04.2018 veden závod 

horských kol, dle příloh žádosti, které jsou také přílohou tohoto souhlasu s uzavírkami, pro 
autobusy linkové osobní dopravy při splnění následující podmínky: 

• autobusům linkové osobní dopravy bude umožněn průjezd uzavřenými úseky silnic 
tak, aby jejich zpoždění nepřesáhlo v jednotlivých uzavřených úsecích silnic 10 minut. 
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6. Z důvodu zvýšení bezpečnosti účastníků závodu bude v době konání závodu vyklizena ulice 

Smetanova v Hustopečích od stojících vozidel. 
7. Během uzavírek bude umožněn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a bude 

umožněn přístup k sousedním nemovitostem. 
8. Odpovědná osoba za organizaci a zabezpečení: Kolo pro život, z.s., IČO 03401707, Na Florenci č.p. 

1332/23, 110 00  Praha, Radka Svoradová, tel.: 736 484 692 
 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Kolo pro život, z.s., Na Florenci č.p. 1332/23, 110 00  Praha 
 
Odůvodnění: 
Žadatel podal dne 27.03.2018 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace. 
Žadatel bude dne 28.04.2018 v době od 10:30 hod. do 16:00 hod. pořádat cyklistický závod, který bude 
probíhat v katastrálních území Hustopeče u Brna, Starovice, Nikolčice, Kurdějov, Boleradice, Horní 
Bojanovice, Klobouky u Brna, Morkůvky, Brumovice, Kobylí na Moravě, Němčičky u Hustopečí, Velké 
Pavlovice a Starovičky. 
Během závodu budou využity pozemní komunikace: silnice II/420, III/4217, III/4211, III/42114, III/4211 a  
místní komunikace ve městě Hustopeče, městě Velké Pavlovice, městysu Boleradice. Pro místní 
komunikace ve městě Velké Pavlovice, městysu Boleradice nevykonává MěÚ Hustopeče, odbor dopravy 
působnost silničního správního úřadu, z toho důvodu nejsou uvedeny v tomto rozhodnutí. 
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 
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: 

Město Hustopeče, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
oblast Jih, Městys Boleradice, Obec Němčičky 

 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Doložená vyjádření účastníků a dotčených orgánů k podkladům rozhodnutí: 
- Předchozí souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace a vyjádření k přechodnému 

dopravnímu značení vydané Policií ČR – DI Břeclav dne 21.03.2018 pod č.j. KRPB-66303-2/ČJ-2018-
060406-KAM 

- Situace přechodné úpravy provozu odsouhlasená a ověřená dne 27.03.2018 Správou a údržbou silnic 
Jmk, p. o. k., oblastí Jih 

- Dohoda o poskytnutí podpory pro konání akce mezi Městem Hustopeče, IČ: 00283193, Dukelské 
nám. 2/2, 693 17 Hustopeče a Kolo pro život, z.s., IČ: 03401707, Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 

- Souhlas s uzavírkami silnic v sobotu 28.04.2018 v Hustopečích a okolí z důvodu konání závodů 
horských kol z hlediska linkové osobní dopravy vydaný Krajským úřadem Jmk, odborem dopravy ze 
dne 21.03.2018 pod č.j. JMK 44796/2018 

 
Souhlasy obcí s pořádanou akcí „Kolo pro život Hustopeče Agrotec Tour ŠKODA AUTO 2018“: 
- Městys Boleradice ze dne 07.03.2018 
- Obec Němčičky ze dne 24.04.2018 
- Obec Kobylí ze dne 23.04.2018 
- Město Velké Pavlovice ze dne 05.03.2018 
- Obec Starovice ze dne 12.03.2018 
- Obec Horní Bojanovice ze dne 26.02.2018  
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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. 
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 

 
 
Příloha: 
- Situace přechodné úpravy provozu 
 
 
 
Upozornění: 
Po silnicích III/4217, III/4211, III/42114, III/4211 jsou vedeny objízdné trasy z důvodu uzavírek na silnici 
II/421 v rámci její rekonstrukce. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Kolo pro život, z.s., Na Florenci č.p. 1332/23, 110 00  Praha 1-Nové Město 
SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IDDS: tk42ayd 
 sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 691 45  Podivín 
Město Hustopeče, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
Městys Boleradice, IDDS: ur9bfec 
 sídlo: Boleradice č.p. 401, 691 12  Boleradice 
Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y 
 sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07  Němčičky u Břeclavi 
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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 
  
ostatní 
Obec Starovice, IDDS: 6qwbg6v 
 sídlo: Starovice č.p. 180, 693 01  Hustopeče u Brna 
Obec Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi 
 sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01  Hustopeče u Brna 
Město Velké Pavlovice, IDDS: xvqban6 
 sídlo: Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06  Velké Pavlovice 
Obec Kobylí, IDDS: v3wbdkp 
 sídlo: Kobylí č.p. 459, 691 10  Kobylí na Moravě 
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 
KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss 
 sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno 2 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, OOP Hustopeče, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
Město Hustopeče, Městská policie, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
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