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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Úřad městyse Ostrov u Macochy (dále v textu jen „ÚM Ostrov u Macochy“), jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 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 24. 6. 2019
podal Městys Ostrov u Macochy, IČO 00280780, se sídlem Ostrov u Macochy č. 80 (dále jen
„žadatel“) a rozhodl podle ust. § 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
tak, že
povoluje
úplnou uzavírku místní komunikace v Ostrově u Macochy v úseku od domu č. p. 65 po dům č.
p. 68 z důvodu umístění pouťových atrakcí na dotčené části místní komunikace, a to za
následujících podmínek:
1) Uzavírka pozemní komunikace je povolena v termínu od 10. 07. 2019, 1000 hod. do 22. 07.
2019, 1700 hod
2) Přechodná úprava provozu na místní komunikaci byla stanovena Odborem Stavební úřad
Městského úřadu Blansko zn. SMBK-32472/2019-SÚ/Sk ze dne 21. 6. 2019 a bude
provedena dle situace dopravního značení, která je součástí tohoto rozhodnutí.
3) Umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘP JMK,
oblast Blansko č.j. KRPB-111080/ČJ-2019-060106-TES.
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4) Provoz bude veden po objízdné trase částečně po silnici č. III/37363 a částečně po místní
komunikaci.
5) Osazení dopravního značení zajistí žadatel o uzavírku a odpovídá za jeho stav po celou dobu
uzavírky. Realizace dopravního značení bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
6) Vlastní přechodné dopravní značení, dle kterého bude uzavírka označena, musí odpovídat
zvláštním technickým předpisům uvedeným ve Stanovení přechodné úpravy provozu.
7) Za řádný průběh zodpovídá: Ing. Ondřej Hudec
č. tel.: 724189055
starosta Městyse Ostrov u Macochy
8) Po skončení uzavírky bude přechodné dopravní značení odstraněno.
9) Náklady spojené s odstraněním případných následných škod na komunikacích budou
uhrazeny žadatelem o uzavírku.
10) Atrakce budou umístěny tak, aby byl umožněn přístup do nemovitostí, dotčených uzavírkou.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Ostrov u Macochy, IČO 00280780, se sídlem Ostrov u Macochy č. 80

Odůvodnění:

Městys Ostrov u Macochy, IČO 00280780, se sídlem Ostrov u Macochy č. 80 požádal dne 24. 6.
2019 o uzavírku místní komunikace v Ostrově u Macochy, a to v úseku od domu č. p. 65 po
dům č. p. 68. Žádost odůvodnil tím, že v uvedeném úseku místní komunikace budou v době od 10.
7. 2019 do 22. 7. 2019 umístěny pouťové atrakce u příležitosti konání místních hodů.
Součástí žádosti o uzavírku komunikace bylo stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci ze dne 21.6. 2019, vydané Odborem Stavební úřad Městského úřadu Blansko.
Úřad městyse Ostrov u Macochy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních
komunikací oznámil dne 24.6.2018 zahájení řízení o uzavírce. Dotčené orgány, tedy Policie ČR,
Krajské ředitelství policie JmK Brno, Územní odbor Blansko, dále Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko a Městys Ostrov u Macochy ve
stanovené lhůtě nepředložily žádné návrhy v předmětné věci.
Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné podmínky, rozhodl silniční správní úřad tak,
jak je uvedeno ve výroku, tedy povolil úplnou uzavírku místní komunikace na dobu nezbytně
nutnou a při splnění podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravní správy
Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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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.
Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Ing.
Ondřej
Hudec

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Hudec
Datum: 2019.07.02
14:26:20 +02'00'

Ing. Ondřej Hudec
Starosta Městyse Ostrov u Macochy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Počet listů 3 (oboustranně 2)

Přílohy:
1) Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
2) Výkresová dokumentace úpravy provozu na pozemní komunikaci – situace DZ

Obdrží:
účastníci:
Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy č. 80, 679 14
na vědomí:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK Brno, Územní odbor Blansko, Bezručova 31, 678 01
Blansko, IDDS: jydai6g
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Blansko,
Komenského 1685/2, 678 01 Blansko, IDDS: k3nk8e7
Zdravotnická záchranná služba JmK p.o., Územní oddělení Blansko, K.H. Máchy 17, 678 01
Blansko, IDDS: rv5mvri
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko,
IDDS: ybiaiuv
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