MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad
MUTI 22400/2019/ODŽÚ/Dv-1

Č. j.
Vyřizuje:

Oprávněná úřední osoba:

Luboš Dvořáček

V Tišnově, 3. 7. 2019
Tel.: 549 439 752

E-mail : lubos.dvoracek@tisnov.cz

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Burešova 938/17, 602 00 Brno zastoupené společností DoZBos s.r.o.,
IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice,
(dále jen "žadatel") podal dne 24. 6. 2019 žádost o povolení částečné a úplné uzavírky dle § 24 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
silnice č. III/37719 mezi obcí Lubě a obcí Hluboké Dvory (úsek 1) a mezi obcí Hluboké Dvory a obcí Unín
(úsek 2),
z důvodu provádění opravy komunikace (akce „III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, oprava komunikace“),
v předpokládaném termínu od 24. 7. 2019 do 11. 8. 2019. Od 24. 7. 2019 do 31. 7. 2019 – úsek 1 (úplná
uzavírka), od 1. 8. 2019 do 2. 8. 2019 – úsek 2 (částečná uzavírka), od 3. 8. 2019 do 4. 8. 2019 – úsek 2
(úplná uzavírka), od 5. 8. 2019 do 9. 8. 2019 úsek 1 a 2 (částečná uzavírka) v případě nepříznivého počasí
a od 10. 8. 2019 do 11. 8. 2019 – úsek 2 (úplná uzavírka) v případě nepříznivého počasí.
V případě částečné uzavírky bude zřízeno posuvné pracovní místo max. délky 500 m a provoz bude řízen
světelným signalizačním zařízením. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu min. šíře 3 m, viz přiložená
situace.
V případě úplné uzavírky je objízdná trasa vedena po silnici č. III/37913 do obce Rohozec, dále po silnici
č. II/377 přes obce Bukovice a Brťov – Jeneč do obce Žernovník a po silnici č. III/37715 a silnici č. III/37719 do
obce Lubě, viz přiložená situace.
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením
§ 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení správního
řízení účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům a současně je žádá, aby nejpozději do 3 dnů od
doručení tohoto oznámení uplatnili své námitky.
Stanoviska sdělili:



Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, ze dne 19. 6. 2019 pod č. j. KRPB-141022-1/ČJ-2019-060106-HRD
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ze dne 12. 6. 2019



Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, ze dne 17. 6. 2019 pod SpZn. S-JMK 86996/2019
OD



Obec Unín, Unín 44, 679 23 Lomnice ze dne 17. 6. 2019



Obec Rohozec, Rohozec 45, 679 23 Lomnice ze dne 21. 6. 2019



Obec Bukovice, Bukovice 36, 679 23 Lomnice ze dne 23. 6. 2019



Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice ze dne 28. 6. 2019



Obec Brťov – Jeneč, Tišnovská 80, 679 21 Černá Hora ze dne 18. 6. 2019



Obec Žernovník, Žernovník 2, 679 21 Černá Hora ze dne 27. 6. 2019



Obec Lubě, Lubě 15, 679 21 Černá Hora ze dne 24. 6. 2019

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Tišnov, odbor dopravy
a živnostenský úřad, kancelář č. 213, v úřední dny pondělí, středa 7:00 - 17:00 hod, pátek 7:00 – 12:00 hod,
nebo i jindy po domluvě na výše uvedeném telefonním čísle či e-mailu).

Poučení:







Účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Dle ustanovení § 36 odst. 2 mají
účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko; ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu jsou
povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Účastníci mají dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost před vydáním rozhodnutí ve věci
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu
vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu právo
nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Účastník si může dle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze
jednoho zmocněnce.
Účastník nebo jeho zástupce je ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele.

otisk razítka
Luboš Dvořáček
referent Odboru dopravy
a živnostenský úřad
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Příloha:
 situace
Obdrží:
účastníci (dodejky)
DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice - DS
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko – DS
Obec Unín, Unín 44, 679 23 Lomnice - DS
Obec Rohozec, Rohozec 45, 679 23 Lomnice - DS
Obec Bukovice, Bukovice 36, 679 23 Lomnice - DS
Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice - DS
Obec Brťov – Jeneč, Tišnovská 80, 679 21 Černá Hora - DS
Obec Žernovník, Žernovník 2, 679 21 Černá Hora - DS
Obec Lubě, Lubě 15, 679 21 Černá Hora - DS
dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení rozvoje dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601
82 Brno – DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno – DS
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS
na vědomí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, nám. Svobody 32/3, pracoviště
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko - DS
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