
Městský úřad Veselí nad Moravou 
odbor Stavební úřad 

tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou, Masarykova 119, PSČ 698 01 

 

Spisová značka: S-MVNM/23803/2015 SÚ        Veselí nad Moravou 05.08.2015 
Č.j.: MVNM/25024/2015  
Vyřizuje: Zdeněk Frolek 
Telefon. 518 670 211 
E-mail : frolek@veseli-nad-moravou.cz  
 

 

R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic 
s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené 

působnosti, na základě žádosti právnické osoby Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., 
se sídlem ul. Benátky č.p. 17, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, zastoupena právnickou 
osobou Trasig, s.r.o., se sídlem ul. Palánek 1, Vyškov, PSČ 682 01, (dále jen „žadatel“), ze 

dne 24.07.2015, podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 39 vyhlášky 
č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,  

 

p o v o l u j e  u z a v í r k u  
 
silnice:  III/4995 v obci Kněždub  
      v k.ú. Kněždub, okres Hodonín, 

v místě km:    v úseku od začátku po konec zastavěné části obce Kněždub, v délce cca 
1500 m.  

Druh uzavírky:  úplná. 

Důvod uzavírky:  provádění stavebních prací v rámci realizace stavby „Hroznová Lhota, 
Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny – kanalizace a ČOV“. 

Délka uzavírky: 1500 m s tím, že stavba bude realizována dle grafické přílohy, která je součásti 
tohoto spisového materiálu o žádosti. 

Délka objížďky: 12 km s tím, že stavba bude realizována dle grafické přílohy, která je součástí  
tohoto rozhodnutí; po silnici III/4995 přes Tvarožnou Lhotu na silnici I/55 na silnici 
III/4992 přes obec Žeraviny a Hroznová Lhota – obousměrně mimo BUS.  

Popis objížďky:  autobusy budou mít povoleno projíždět stavbou; po dobu zavírky zůstane 
na silnici III/4995 volný jízdní pruh vozovky dostatečné šířky. 

 

Termín uzavírky:  od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí po 22.12.2015. 
  
Podmínky uzavírky silnice III/4995: 

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky a 
objížďky. Realizace dopravního značení bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o 
provozu na pozemních komunikacích), v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, a dále v souladu se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, Dopravního inspektorátu, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín ze dne 
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22.07.2015 pod č.j. KRPB-179366/ČJ-2015-060606, a stanovením dopravního značení vydaným 
Městským úřadem Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, ze dne 05.08.2015, Č.j. 
MVNM/25031/2015, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  

2. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního 
značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále za včasné 
odstranění je právnická osoba VHS Javorník – CZ, s r.o., se sídlem ul. Benátky č.p. 17, Veselí 
nad Moravou, PSČ 698 01, kontaktní osoba pan Jiří Šimek, zaměstnanec žadatele, tel. 
731 404 449. 

3. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel kontrolu osazených dopravních značek. Z důvodu 
zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního 
prostředí a územního plánování, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní 
značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení. 

4. Po celou dobu trvání částečné uzavírky silnice III/49912 po ní bude zachován provoz všech 
autobusů linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny. Z hlediska organizace linkové osobní 
dopravy musí být dodrženy následující podmínky uvedené v souhlasu Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy, příslušného dopravního úřadu ze dne 20.07.2015 
pod č.j.: JMK 95206/2015, Spis.zn.: S-JMK 94675/2015 ORD: 

 celou dobu trvání částečných uzavírek silnice III/4995 zůstane na silnici III/4995 volný jízdní 
pruh vozovky dostatečné šířky, aby po něm mohl projet autobus, 

 termín dočasného přeložení autobusové zastávky Kněždub, ObÚ ve směru od Hroznové 
Lhoty a autobusových zastávek Kněždub v obou směrech bude v případě každé z těchto 
zastávek sdělen alespoň 14 dnů před počátkem termínu jejich dočasného přeložení 
následujícím subjektům: 

- Krajskému úřad Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy, oddělení veřejné 
osobní dopravy, 

- společnosti KORDIS JMK, a.s., 

• autobusová zastávka Kněždub, ObÚ ve směru od Hroznové Lhoty a autobusové zastávky 
Kněždub v obou směrech budou dočasně přeloženy dle přílohy žádosti o souhlas 
s uzavírkou, dočasné zastávky budou vybaveny přenosnými označníky zastávek a budou na 
ní vyvěšeny jízdní řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které je 
budou obsluhovat, na dočasně zrušených zastávkách budou vyvěšeny informace o jejím 
dočasném přeložení (informaci připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor 
IDS JMK). 

5. Při samotné realizaci musí být stavba zajištěna tak, aby bylo zabráněno (buď fyzicky, nebo 
dopravním značením) vjetí vozidel (neplatí pro vozidla nutná k realizaci prací předmětné stavby) 
do uzavřené části silnice. 

6. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn průjezd vozidlům požární ochrany a rychlé zdravotní 
služby. 

7. Žadatel zajistí po celou dobu uzavírky přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku 
silnice. 

8. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo žadatele. 

9. Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování si vyhrazuje 
právo výše uvedené podmínky změnit nebo doplnit z důvodu veřejného zájmu. 

V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo 
zrušit. 

O d ů v o d n ě n í  

Městským úřadem Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, bylo opatřením ze dne 29.07.2015  
podle § 47 odst. 1 správního řádu oznámeno účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci 
povolení uzavírky silnice III/4995  v k.ú. Kněždub v obci Kněždub, v délce cca 1500 m. 
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Toto povolení k uzavírce předmětné silnice bylo vydáno podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích a v souladu s § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích na základě žádosti právnické osoby Vodohospodářské stavby 
Javorník-CZ s.r.o., se sídlem ul. Benátky č.p. 17, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, která je 
zastoupena právnickou osobou Trasig, s.r.o., se sídlem ul. Palánek 1, Vyškov, PSČ 682 01, 

ze dne 24.07.2015, a to po předchozím souhlasu majetkového správce silnice Jihomoravský kraj, 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO 7088837, zastoupený Správou a údržbou silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČO 
70932581, vlastník dotčené pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastníkem pozemní 
komunikace, po níž je vedena objížďka Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 
602 00 Brno - vlastník pozemní komunikace, po níž je vedena objížďka  a po předchozím projednání 
s obcemi, na jejichž území bude požadované opatření uskutečněno.  

S ohledem na ochranu dotčených pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu na nich 
byly stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje Brno, odbor dopravní správy, prostřednictvím Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor 
Stavební úřad.  
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 
účinek. 
Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým 
výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí 
z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem 
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden 
stejnopis. 
 

Otisk úředního razítka. 

 
 
 
 Ing. Vítězslav Petřík 
 vedoucí odboru Stavební úřad 

         v zastoupení Ing. Lenka Hráchová, v.r.          
              zástupce vedoucího odboru SÚ 

Za správnost vyhotovení: Zdeněk Frolek 
 
Příloha:   Stanovení přechodné úpravy provozu  
 

 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení: 

 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem ul. Benátky č.p. 17, Veselí nad 
Moravou, PSČ 698 01, právnická osoba zastoupena právnickou osobou Trasig, s.r.o., se 
sídlem ul. Palánek 1, Vyškov, PSČ 682 01 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

 Správa a údržba silnic Jmk, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 
oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín 

 Obec Kněždub, Kněždub č.p. 140, PSČ 696 64 

 Obec Žeraviny, Žeraviny č.p. 44, 696 63 Hroznová Lhota 

 Obec Hroznová Lhota, Hroznová Lhota č.p. 170, PSČ 696 63 

 Obec Tvarožná Lhota, Tvarožná Lhota č.p. 190, PSČ 696 62 
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Dotčený orgán: 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
- odbor rozvoje dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy 
- odbor dopravní správy, oddělení pozemních komunikací 

 
Na vědomí: 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
- odbor rozvoje dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno – D 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor vnější služby, 
dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín – D 

 Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Hodonín, tř. bří Čapků 3, 695 03 Hodonín – D  

 Zdravotnická záchranná služba Hodonín, tř. bří Čapků 3, 695 01 Hodonín - D 

 VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov  - D 

 KORDIS JMK, spol. s.r.o., Nové Sady 30, 602 00 Brno - D 
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