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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Dne 28.01.2021 podala Mendelova univerzita v Brně, IČO: 62156489, Zemědělská 1665/1, 
Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno, kterou zastupuje SIGNEX, spol. s r.o., IČO: 49971344, 
Holzova 1262/138, Slatina, 627 00 Brno (dále jen ,,žadatel“), žádost o povolení úplné uzavírky 
části silnice III/37444 (Blansko-Olomučany-Josefov) v kilometru staničení cca 3,490-5,470  
(tj. úsek začínající za parkovištěm u hřbitova nad obcí Olomučany až po křižovatku se silnicí 
III/37445) ve dnech od 22.02.2021 do 26.02.2021 vždy v čase od 07:00 hod. – 16:00 hod., 
z důvodu provedení záboru komunikace potřebnou technikou při provádění kácení rizikových 
stromů podél dotčené silnice, dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Uvedeným dnem 
28.01.2021 bylo v dané věci zahájeno správní řízení. 

Předmětem žádosti je dle § 24 zákona o pozemních komunikacích povolení úplné uzavírky 
silnice III/37444 (u Olomučan), která bude provedena ve dvou etapách: 

Etapa I. – úplně uzavřen úsek začínající za parkovištěm u hřbitova nad obcí Olomučany po 
osadu Josefov 

Etapa II. - úplně uzavřen úsek začínající za koncem osady Josefov po křižovatku silnic 
III/37444 x III/37445 

 

Trasa objížďky: obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla je po dobu trvání obou etap 
vedena po silnici III/37445 ke křižovatce se silnicí II/373 ve Křtinách, po které pokračuje vlevo 
ke křižovatce se silnicí II/379 v Jedovnicích, po které vede opět vlevo až ke křižovatce se silnicí 
III/37922 a po této silnici pokračuje přes obec Rudice až ke křižovatce se silnicí III/37444           
u Olomučan. 

Doba trvání úplné uzavírky: 22.02.2021 – 26.02.2021 vždy v době od 07:00 hod.-16:00 hod. 

Po celou dobu trvání obou etap úplné uzavírky bude vždy dotčeným úsekem silnice III/37444 
umožněn průjezd vozidel IZS k přímým zásahům. 

 
Podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, 
na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 
správního orgánu.  
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Účastníkem řízení ve věci povolení úplné uzavírky silnice III/37444 je v souladu s § 27 odst. 2 
správního řádu a podle § 24 zákona o pozemních komunikacích též její vlastník, resp. správce 
uzavřené komunikace i komunikací, po kterých je vedena objízdná trasa, tj. Správa a údržba 
silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70932581, oblast 
Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko, dále Obec Olomučany, 679 03 Olomučany 123, 
IČO: 00280763, Městys Křtiny, 679 05 Křtiny 26, IČO: 00280429, Městys Jedovnice, 679 06 
Havlíčkovo nám. 71, IČO: 00280283 a Obec Rudice, Rudice č.p. 7, 679 06 Jedovnice,           
IČO: 00280895, na jejichž zastavěných územích je navrhována úplná uzavírka nebo je po nich 
navrženo vést objízdnou trasu. 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, jako silniční 
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 4 
písm. a) zákona o pozemních komunikacích oznamuje, že má shromážděny všechny podklady 
pro vydání rozhodnutí ve věci a podle § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům tohoto 
správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 
USNESENÍ 

 
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, v řízení o žádosti žadatele Mendelova univerzita v 
Brně, IČO: 62156489, Zemědělská 1665/1, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno, kterého 
v řízení zastupuje společnost SIGNEX, spol. s r.o., IČO: 49971344, Holzova 1262/138, Slatina, 
627 00 Brno, ve věci povolení úplné uzavírky silnice III/37444 (z důvodu provádění kácení 
rizikových stromů v dotčeném úseku silnice) dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, 
rozhodl podle § 36 odst. 1 správního řádu takto: 
Účastníci správního řízení mohou učinit návrhy na dokazování ve lhůtě pěti dnů ode dne 
doručení tohoto usnesení doručením na Městský úřad Blansko ve stanovené lhůtě. Po uplynutí 
této lhůty bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci. 
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři Městského úřadu 
Blansko, odboru stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hod. po předchozí telefonické 
domluvě nebo domluvě provedené elektronicky mohou nahlížet do spisu také dálkovým 
způsobem, kdy jim budou elektronicky poskytnuty jimi požadované dokumenty či soupis spisu, 
nikoliv však jednotlivé části či celá projektová dokumentace nebo dokumentace. 
 
Odůvodnění: 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci; 
správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci řízení činit své návrhy. Tento 
způsob vedené správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti 
správního řízení podle § 6 odst. 1, 2 správního řádu. 
 
Poučení: 
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího stavebního 
úřadu. Odvolání se podává dle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Podle 
§ 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 
 
 
 

 

Mgr. Iveta Skotáková 
úředně oprávněná osoba 
 
 
Příloha: situace PÚP 
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Doručí se: 
Žadatelé (doručenky) 
1. SIGNEX, spol. s r.o., IDDS: 4ed2ay7 
 sídlo: Holzova č.p. 1262/138, Slatina, 627 00  Brno  
zastoupení pro: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00  Brno  
  
Ostatní účastníci řízení (doručenky) 
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, 
IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00  Brno 
 
3. Obec Rudice, IDDS: 9fqa2ej 
 sídlo: Rudice č.p. 7, 679 06  Jedovnice 
 
4. Obec Olomučany, IDDS: w6ua2z4 
 sídlo: Olomučany č.p. 123, 679 03  Olomučany 
 
5. Městys Křtiny, IDDS: ssbb5tq 
 sídlo: Křtiny č.p. 26, 679 05  Křtiny 
 
6. Městys Jedovnice, Stavební úřad, IDDS: 5scbdu2 
 sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 71, 679 06  Jedovnice 
  
Dotčené orgány (doručenky) 
7. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, dopravní 
inspektorát, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno  
  
Na vědomí (obyčejně) 
8. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno  
 
9. KORDIS JMK, a.s., organizátor veřejné dopravy, IDDS: gwpghss 
 sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno  
 
10. Město Adamov, IDDS: xx3bzck 
 sídlo: Pod Horkou č.p. 101/2, 679 04  Adamov  
 
11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Poříčí č.p. 1991/22, 678 01  Blansko  
 
12. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 
rv5mvri 
 sídlo: Kamenice č.p. 798/1d, Bohunice, 625 00  Brno  
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