Městský úřad Moravský Krumlov
odbor dopravy

náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Č.j.:
MUMK 12729/2019
Sp.zn.: SMUMK 12349/2019
Telefon: 515 300 775
E-mail: kaimovab@mkrumlov.cz
Vyřizuje: Ing. Blanka Kaimová

Moravský Krumlov 3.7.2019

Město Miroslav
IČ00293164
Nám. Svobody 1
671 72 Miroslav

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy obdržel dne 7.6.2019 žádost od Města Miroslav,
IČ00293164, Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav (dále jen "žadatel nebo zhotovitel"), o povolení
úplné uzavírky a zvláštního užívání silnice II/400 v k.ú. Miroslav z důvodu konání akce
„Meruňkobraní 2019“ ve městě Miroslavi.
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, který je příslušným silničním správním úřadem
podle ust. § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákona") rozhodl takto :
I.

úplná uzavírka a zvláštní užívání silnice II/400 v k.ú. Miroslav

se podle ust. §§ 24, 25 zákona a ust. §§ 39, 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje
za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
a/ rozsah uzavírky:
úplná (netýká se provozu linkových spojů BUS, výletního vláčku a
vozidel s povolením provozovatele)
b/ termín uzavírky:

II.

20.7.2019 v době od 8:30 do 17:00 hodin dle přiloženého situačního
výkresu

Nařizuje objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.
Stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu, které tvoří součást tohoto
rozhodnutí. Objízdná trasa při úplné uzavírce je značena přechodnou úpravou provozu.
Linková autobusová osobní doprava nebude žádným způsobem omezena.

Zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice II/400 v k.ú. Miroslav se povoluje za následujících
podmínek:
1.
2.
3.

Uzavírka se povoluje z důvodu konání kulturní akce: „„Meruňkobraní 2019“ pořádané
Městem Miroslav.
Doba trvání úplné uzavírky je stanovena na den 20.7.2019 v době od 8:30 do 17:00 hodin.
Žadatel zajistí umístění a údržbu dopravních značek a dopravních zařízení jak je stanovil
MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy dne 3.7.2019 (viz příloha).

4.
5.
6.

Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí bezpečný přístup k sousedním
nemovitostem v uzavřeném úseku a příjezd vozidel hasičského záchranného sboru Jmk a
rychlé záchranné pomoci a zdravotní služby k nemovitostem v uzavřeném úseku.
V případě následných škod na objízdné trase a přilehlých plochách, v souvislosti
s převedením provozu na ni, je žadatel povinen vzniklé škody uhradit.
Odpovědná osoba za řádné splnění výše uvedených podmínek tohoto rozhodnutí je pan
Karandyszewský, mob. 602 745 002.

Město Miroslav, Obec Kadov a Obec Hostěradice seznámí s obsahem tohoto rozhodnutí občany a
podnikatelské subjekty způsobem v místě obvyklým.
Při nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit.
III.

Podle ust. § 85 odst. 2, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
o d n í m á silniční správní úřad odkladný účinek odvolání
z důvodu naléhavého obecného zájmu.

Odůvodnění
O povolení zvláštního užívání a úplné uzavírky silnice II/400 v k.ú. Miroslav z důvodu organizace
akce: „Meruňkobraní 2019“ ve městě Miroslavi požádal žadatel dne 7.6.2019.
Žadatel předložil:
 projektovou dokumentaci dopravního značení odsouhlasenou Krajským ředitelstvím policie
Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Znojmo (č.j.: KRPB 140770/ČJ-2019-061306 ze
dne 19.6.2019), SÚS JMK, oblast Západ ze dne 19.6.2019.
Při vymezení okruhu účastníků, správního řízení o žádosti, dospěl MěÚ Moravský Krumlov, odbor
dopravy k závěru, že v daném případě toto právní postavení (ust. § 27 z.č. 500/2004 Sb., správní řád)
přísluší žadateli a dále právnickým osobám, které budou rozhodnutím přímo dotčeny ve svých
právech nebo povinnostech – správce pozemní komunikace: SÚS Jmk, p.o.k., oblast Západ (správce
krajské silnice II. a III. třídy).
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, svým opatřením ze dne 3.7.2019, č.j.: MUMK
12729/2019 oznámil v souladu s ust. § 47 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení správního řízení ve věci shora uvedené.
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené §39 odst. 5
vyhlášky 104/1997 Sb. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikací byla stanovena
opatřením obecné povahy ze dne MUMK 12729/2019 a společně se schématickým znázorněním tvoří
přílohu tohoto rozhodnutí. Odpovědnou osobou byl určen žadatelem pan Karandyszewský.
Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky. Protože
povolením úplné uzavírky silnice II. třídy nedojde k ohrožení veřejných zájmů, rozhodl Městský úřad
Moravský Krumlov, odbor dopravy tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy prostřednictvím Městského úřadu Moravský Krumlov,
odboru dopravy.
Pokud Vám nebylo rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve
smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 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 tom případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od
faktického převzetí rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na

poště.
Podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání (s náležitostmi podle ust. § 37 odst. 2 správního
řádu) 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 na
jeho náklady Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Podle ust. § 85 odst. 2, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. Proti vyloučení
odkladného účinku rozhodnutí se v souladu s ust. § 85 odst. 4 správního řádu, nelze odvolat.

Ing. Blanka Kaimová
pověřená úřední osoba
pozemní komunikace
a silniční hospodářství
„otisk úředního razítka“

Podle položky 34 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vyměřen správní
poplatek ve výši 100,- Kč a tento byl uhrazen v hotovosti na pokladně zdejšího městského úřadu.

Příloha

:

stanovení dopravního značení MěÚ Mor. Krumlov, odbor dopravy
výkres řešení dopravní situace

Obdrží

:

žadatel
Obec Kadov
Obec Hostěradice
SÚS Jmk, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 24, 669 50 Znojmo

Dotčené orgány státní správy:
DI Policie ČR Znojmo – DS
Na vědomí :

Hasičský záchranný sbor Jmk, Pražská 81, 669 03 Znojmo – DS
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.k., nám. 28.října 23, 602 00 Brno – DS
KORDIS JMK, a.s.,IČO: 26298465 - DS

