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DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
A SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rosice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný k rozhodování ve věcech silnic
II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), zahájení správního řízení ve věci návrhu žadatele, společnosti IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 47537205 zastoupené na základě plné moci ze dne
14.02.2022 společností DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČO: 63471752, účastník řízení
podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, týkající se povolení úplné uzavírky provozu na pozemní komunikaci č. III/39412 Zakřany - Lukovany v obci Lukovany, od km cca 1,620 po km 2,600 sil. pasportu,
podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích (dále jen „žádost“).
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo zahájeno předmětné správní řízení doručením
žádosti Městskému úřadu Rosice, odboru dopravy, věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu
úřadu dne 29.06.2022.
I.

Popis úplné uzavírky provozu na komunikaci č. III/39412:

Předmětem žádosti je povolení úplné uzavírky provozu na komunikaci č. III/39412 Zakřany - Lukovany, kdy provoz na komunikaci bude v úseku od km cca 1,620 po km 2,600 sil. pasportu v obci Lukovany, z důvodu provádění stavebních prací v obci Lukovany – v rámci stavby „Lukovany – kanalizace
a ČOV“ uzavřen.
II.

Popis objízdné trasy:

Objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena obousměrně po silnici č. III/39411, I/23, pozemní komunikaci spojující silnici č. I/23 ve Vysokých Popovicích a obec Lukovany a po MK obce Lukovany, dle
grafické přílohy.
Termín úplné uzavírky provozu na silnici č. III/39412 Zakřany - Lukovany, k.ú. Lukovany:
od 01.08.2022 do 31.08.2022
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Městský úřad Rosice, odbor dopravy oznamuje, že má shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno u zdejšího silničního správního úřadu pod shora uvedenou spisovou
značkou a podle § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům tohoto správního řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí.
USNESENÍ
Městský úřad Rosice, odbor dopravy v řízení o žádosti společnosti IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 47537205 zastoupené na základě plné moci ze dne 14.02.2022 společností
DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČO: 63471752, ve věci povolení úplné uzavírky provozu na
komunikaci dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl takto:
Stanovuje účastníkům řízení podle § 39 odst. 1 správního řádu, lhůtu 3 dnů ode dne oznámení tohoto
usnesení, k vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu.

O d ů v o d n ě n í:
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit
jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci doručením na Městský úřad
Rosice, odbor dopravy. Městský úřad Rosice, odbor dopravy podle § 39 odst. 1 správního řádu, stanovil
účastníkům řízení lhůtu 3 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení, k vyjádření se k podkladům pro vydání
rozhodnutí, v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu.
Účastníci správního řízení mohou do spisu nahlédnout v uvedené lhůtě v budově Městského úřadu Rosice, pracoviště Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice, odbor dopravy, kancelář č. 203. Po uplynutí stanovené lhůty Městský úřad Rosice, odbor dopravy vydá meritorní rozhodnutí v předmětné věci. Tento způsob
vedení správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle
ustanovení § 6 odst. 1, 2 správního řádu.

P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, odboru dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, podáním učiněným u Odboru dopravy Městského úřadu Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice.
Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ustanovení § 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.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní
lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Ing. Miloš Burian
vedoucí odboru dopravy

Otisk úředního razítka
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Rozdělovník
Účastníci řízení:
- IDPS s.r.o., Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 47537205, doručí se zmocněnci:
DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČO: 63471752, zpi24in - DS
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
s korespondenční adresou: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 00 Brno, IČO: 709 32 581, k3nk8e7 - DS
- Obec Lukovany, Lukovany 70, 664 84 Zastávka, IČO: 00282031, kkma26g - DS

Dotčené orgány státní správy:
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, x2pbqzq –
DS
Ostatní:
- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát, pracoviště
dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČO: 75151499, jydai6g – DS- Hasičský záchranný sbor JMK, Územní odbor Brno-venkov, Lidická 61, 602 00 Brno, IČO:
70884099, ybiaiuv - DS
- Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČO: 00346292, rv5mvri DS
- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, IČO: 00225827, i77k6j8 DS
- Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705, 4twn9vt – DS
- BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velké Bíteš, IČO: 25302078, disqzsj – DS
- ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170, mkgckmz – DS
- TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 25503316, df772u8 – DS
- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČO: 26298465, gwpghss – DS

